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H a r  Ni kanske i likhet med under- 
tecknad övemaskat E r  s jälv med 

at t  stalla upp följande frågor: var 
finns kvinnan i radio och inom den 
stora "organisation, som har  a t t  bland 
landets lyssnarskaror fördela kultu- 
rens håvor ? Hur m%nga &vinnor sitta 
t. ex. i Radiotjansts styrelse? Hur 
måqga i programavdelning och pro- 
gramråd? Hur många av institutio- 
nens högre funktionärer äro kvinnor ? 
.Var har vår svenska hallåkvinna 
gömt sig? Varför saknasmed andra 
ord det kvinnliga inslaget på ett så 
iögonen - f örlåt, iöronenfallande ' 
sätt inom den stora kulturinstitutio- 
nen, som väl borde ha at t  tillämpa 
Pauli ord: "Har a r  icke man och 
kvinna" i något högre grad an sam- 
me. mans : "Kvinnan tige i f örsam- 
lingen". Eller i alla händelser i ra- 
dio . . . 

Naturligtvis råder inte nu för ti- 
den i stort sett. någon så utpräglad 
skillnad mellan manliga och kvinnli- 
ga intressen, men det hindrar ju inte 
a t t  man ändå ställer sig en smula 
tveksam inför det berättigade. och 
rättvisa i det förhållandet, att '  vår 
svenska" radioutsändning har en ren- 

odlat maskulin ledning. Radiotj änst 
räknade den 31 dec. 1932 608,624 li- 
censinnehavare, och med kännedom 
om den kvinnliga majoriteten i all- 
mänhet, få r  man väl antaga, a t t  den-. 
na förefinnes även bland radiolyss- 
narna. Hur skulle det vara, om dessa 
genom lampliga företrädare f inge 
låta sin; syn på tingen välgörande 
komplettera den f. n. dominerande 
maskulina inställningen ? ' En fråga, 
som måhända ej  torde vara alldeles ' 

obefogad. 
Radiotjansts styrelse består av tio 

ledamöter - alla man - sju ordina- 
rie och tre suppleanter. Sju av dessa 
utses på bolagsstämma av Radio- 
tjänsts aktieägare, som till två tred- 
jedelar bestå av tidningsföretag och 
till en tredjedel av radiofirmor, me- 
dan t re  av styrelseherrarna utses av 
Kuqgl. Maj :t. Styrelsen väljer inom , 

sig ett arbetsutskott, som samman- 
träder en gång i veckan och bestam- 
mer arbetsordning och .de dagliga ra- 
dioprogrammen. programrådet, som 
den oinvigde kanske frestas tilldela 
den senare uppgiften, består av tio 
personer, alla.män, och "utgör ett  vid 
sidan av Radiotjansts styrelse stå- 

» ~ & a  bäckar små *öra en stor å.w 
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ende ' organ för- samtliga svenska 
rundradioprograms granskning och 

. bedömande från allmänna synpunk- 
ter. Rådet - granskar' programmen 
efter .deras utförande och tager del av 
anmärkningar mot desamma men har 
icke direkt befattning med arbetet 
för programmens ordnande eller nå- 
got ansvar för programvalet". För 
a t t  nu citera den välredigerade "Rös- 
ter i radio", dar man bland den mas- 
kulint dominerande porträttfägringl 
en även lyckas upptäcka ett och annat 
kvinnligt anlete. Pmgramavdelning- 
en består av idel manliga ledamöter,. 
Radiotjänst sakna.r högre kvinnliga 
f unktionärer, och ingen ha1lAkvinna 
f%r stå framför sockerbiten och be- 
härskas .av ett outtalat "Radiotjänst 
c' est moi", något som däremot hallå- 
männen f å  göra. Om det skulle be- 
haga dem. 

Ingen . . . 
Men bättre a t t  gå raka vägen upp 

till Radiotjänst och vända sig till den 
älskvärde man, som bör kunna lägga 
fram en hel del synpunkter på dessa 
frågor, nämligen riksprogramchefen 
Julius ~ a b e ,  till vilken man ocksa har  
all anledning adressera tacksamhe- 
ten f ör den f örekommande välvil j a, 
som vid olika tillfällen och utsänd- 
ningar visats Fredrika-Bremer-För- 
b~mdet. Redaktör Rabe ställer sig 
mycket förstående och säger sig per- 
sonligen hysa den uppfattningen, a t t  
det inom rundradions organisation 
finnes en brist på kvinnligt inslag, 
som borde fyllas. 

- Vi ha ingenting a t t  förlora men 
kanske mycket a t t  vinna, om vi kun- 
de etablera ett givande samarbete 
med framstående kvinnliga förmå- 
gor, men jag har  för närvarande ej  
riktigt klart för mig, hur något s%- 
dant rent organisatoriskt skulle kun- 
na ordnas inom den nuvarande ra- 
men, säger han. Att ett mera stadig- 
varande medarbetarskap från kvin- 
nohåll emellertid vore Önskvärt, det 
vill jag ej  neka till. 

Så komma vi a t t  tala om den sven- 
ska hallhkvinnan eller rättare sagt 
hennes obefintlighet, men då blir han 
oförstående, framhåller, a t t  utlandets 
hallåkvinnor e j  äro arbetsledare i 
samma utsträckning som de svenska 
hallåmännen, som aha a t t  ganska sjalv- 
ständigt leda utsändningarna, a t t  
korta av eller ök.a ut ett program, om 
så skulle behövas, a t t  tala med bön- 
der på bönders vis etc. och framför 
allt vara rustade. med stålnerver. 
Tillägger dessutom, at t  försöket a t t  
engagera hallåkvinnor e j  slagit väl 
ut bland våra svenska lyssnare, fast- 
a.n man valde med kräsen omsorg. 
Intervjuaren till%ter sig emellertid 
deklarera motsatt åsikt. Det myckna 
talet om kvinnans bristande ledare- 
egenskaper ha praktiska exempel på 
motsatsen kullslagit, och vad hållba- 
r a  nerver beträffar förekommer de 
e j  blott i Amy Jonsons nervknippen 
utan även hos åtskilliga medsystrar. 
Varför vi hoppas inom en e j  alltför 
avlägsen framtid som omväxling f å  

iinstftaat M r  veten- 
ed skaplig sk8nhetsv&rd. 
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höra "Stockholm-Motala" uttalat 
med en Zarah-mörk alt .. . -. 

* 
Vid årets riksdag ha två s. k. radio- 

motioner väckts. H r  Wagnsson (s) i 
F. k. hemställer on1 utredning röran- 
de rundradions överförande i statens 
händer, medan h r  Nyblom (bf) i A. 
k. - hans motion intresserar särskilt 
i detta sammanhang - hemställer, 

a t t  riksdagen i skrivelse till 
Eungl. Maj :t begär en allsidig, 
 förutsattn ni ng slös utredhing . av 
frågan om rundradioverksamhe- 
teiis rationella ordnande. . 

Motionären betonar radioverksam- 
hetens spontana och sto.rarta;de ut- 
veckling, framhåller önskirardheten. 
av at t  dess stallning i s'arnhal1,et. när- 
mare utredes, vari han dock ej  inläg- 
ger något klander mot det. företag, 
som har,hand om utsändningen:' Bkn 
uppehaller sig vid verksamhetens 
miljonbeiopp och vid ett eventudlt 
tillförande av någon större ink&d, 
till. statskassan samt det behjärtans- 
värda i a t t  fakti.gs hem; speciellt i 
ödebygder, fiiige'del av radions för- 
måner utan h? &imera kännbara eko- 
nomiska ippof f ringarna. 

Hur vore det - kanske kan det sy- 
nasligga nå,got vid sidan om saken - 
om kvinnornas berättigade intressen 
också i viss m%n beaktades i' den 
önskade utredningen ? Hr  ~ ~ b l o n z  
ställer sig vid ett samtal i frågan syn: 
nerligen förståen.de till dessa syn- 
punkter, som han finner mycket be- 
aktansvärda. 

Regeringen har nyligen framlagt 
proposition angående godkännande 
av den'mycket omtalade Haagkonven- 
tlonen, som avser lösande av ,vissa 
konflikter mellan med~borgarskapsla- 
gar. För .  ratifikation av konventio- 
;neri fordras ändring av eller tillägg 
till 'paragraf 6 i lagen om förvärvan- 
de och förlust av svenskt medborgar- 
skap. I propositionen ing%r f örslag 
härom, innebärande ett laogfästande 
av den i konventionen meddelade be- 
stämmelsen, a t t  manneiis naturalisa- 
tion under äktenskapet icke medför 
andring 'i hustruns medborgarskap 
med mindre hon därtill samtyckt. 

Något ytterligare förslag till and- 
ring av gift kvinnas ställning inne- 
håller icke propositionen, vilket ä r  a t t  
beklaga. Justitieministern omnäm- 

. . 

För kvinnorna sjgiva torde det väl 
,också stå tämligen klart, a t t  rundra- 
dions nuvarande organisationsform 
ej motsvarar de krav, man fran deras 
sida har rätt  a t t  ställa på. den, .vadan 
de lämpligen skulle kunna hemställa, 

a t t  den det vederbör måtte för- 
anstalta om .en allsidig, förut- 
sättningsl'ös och framför allt 
fördomsfri utredning av frågan 
om kvinnornas ' kowipletternnde 
inflytande på deii kulturinst'itu- 
tiori, som' de stödja såväl med 

. sitt intresse som' sina licensav- 
gifter. 

... . .- _ I .. M. V. K-W. 
- .  - 
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ner opinionsyttringar fr%n kvinnoför- 
'eningar, däribland en i december 1932 
av Fredrika-Bremer-Förbundet och . 
elva andra organisationer ingiven 
skrivelse ' (se januarihäftet), vari be- 
gäres framläggande av förslag om 
full likställighet mellan man och kvin- 
na i medborgarrättsligt hänseende. 

I detta sammanhang anföres at t  
starka sakliga skal tala fiir a t t  nu 
upptaga friigan om ändrade bestam- 
melser beträffande utländsk kvinnas 
förvärv av svenskt medborgarskap 
vid giftermål med svensk man. Änd- 
ringen avser val a t t  den obetingade 
rätt  till svenskt medborgarskap, som 
sådant giftermål nu medför, skulle 
inskränkas. Alltså ett steg mot större 
självständighet f ör den gifta kvinnan. 
Under hänvisning till att  vår med- 
borgarrattslag tillkommit efter ge- 
mensam skandinavisk beredning för- 
klarar emellertid justitieministern at t  
svar p% gjorda förfrågningar maste 
in$% från danska och norska rege- 
ringar angående deras ställning till 
frågan, innan proposition i detta styc- 
ke kan avlatas. - 

Hänvändelsen till Danmark och 
No.rge i denna lagstiftningsf råga a r  
kanske intet a t t  invända mot i detta 
sammanhang. Vad som däremot ä r  

. agnat at t  framkalla misstämning a r  
a t t  hänvändelsen till grannländernas 
regeringar endast synes ha berört be- 
stämmelsen ang%ende utländsk kvin- 
nas förvärv av medborgarrätt genom 
gif term %l. 

Vad blir det av kvinnornas krav 
anghende den fulla likställigheten i 
nationalitetshänseende ? Hertha tor- 
de f% anledning at t  ännu en gång 
återkomma i detta ämne. 

och petitioner i social- 
hygieniska friigoro 

en motion N:r 188 i Första kam- 1 maren hemställer professor &f red 
Petrén, a t t  riksdagen i en sk&velse 
till Kungl. Maj:t rnåtte anM1la om 
utarbetandet av ett ngtt förslag till 
steriliseringslag i samband med den 
pågående utredningen i abort fråga.n, 
och motiverar denna sin hemställan 
genom att lämna en överskgdlig ori- 
entering i sakernas nuvarande långt 
if rån tillf redsställande lage. 

1922 beslöt riksdagen, at t  en skri- 
velse i fr%gan skulle avlämnas till 
Kungl. Maj :t, varpå tillkallade sak- 
kunniga 1929 framlade ett förslag. I 
detta har man emellertid ej anslutit 
sig till de i skrivelsen uttalade syn- 
punkterna, a t t  personer, för vilka 
aktenskapsförbud galler, borde kun- 
na steriliseras och i övrigt endast 
poängterat den rashygieniska sidan 
av saken utan at t  beakta den sociala. 

Medicinalstyrelsen hade i sitt ytt- 
rande över den ifriigavarande skrivel- 
sen anslutit sig till densamma. På en- 
bart social indikation f% enligt sak- 
kunnigef örslaget e j ens obotligt sin- 
nessjuka eller fr%n barndomen psy- 
kiskt defekta individer steriliseras. 
E j  heller få r  en person, vars sinnes- 
slöhet ej  a r  av ärftlig natur, sterili- 
seras. 

Enligt motionärens uppfattning 
bör en steriliseringslag e j  godkännas 
i annan form än at t  den medgiver 
sterilisering av obotligt sinnessjuka 
och frAn barndomen psykiskt under- 
m%liga även av enbart social indika- 
tion. I lagförslagets 5 2 ä r  intaget 
ett stadgande av innehåll, a t t  ingen 
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m% steriliseras, som ej med insikt om 
Atgardens innebörd samtyckt därtill, 
vilket realiter skulle innebära, a t t  
aven om det fr%n rashygienisk syn- 
punkt skulle Mara fullt indicer'at a t t  
verkställa sterilisering ik en obotligt 
sinnessjuk eller å en från barndomen 
psykiskt' defekt, så f å r  detta ingrepp 
likväl icke företagas, därest den' sin- 
n e s ~  jukes eller sinnesslöes psykiska 
defekt a r  s% stor, att. han icke för- 
mår fatta åtgärdens innebörd. Flera 
av lagförslagets bestämmelser passa, 
anse.r motionären, strängt taget blott 
ifråga om 'psykiskt friska individer. 

* 
Kamrarna ha vid behandling av 

motionen yrkat bifall till densamma. 

OM UPPHÄVANDE AV PREVEN- 
TIVLAGEN. 

Prof essor Israel Holmgren hem- 
ställer i .en motion N :r 187 i Första 
kammaren, at t  riksdagen ville beslu- 
ta upphäva rnorn.'2 av 13 i straff- 
lagens 18 kkp., den s. k. preventiv- 
lagen. 

Motionären citerar inledningsvis 
Cartesius : "om människosläktet kan 
förbättras, s& ä r  det hos den medi- 
cinska vetenskapen, som medlen där- 
till .skola sökas" och utvecklar där- 
efter i populära ordalag, p& vilka va- 
gar vetenskapen skall kunna förbatt- 
r a  mänskligheten i kroppsligt, intel- 
lektuellt och moraliskt avseende. Han 
pikpekar, a t t  rasförbättringen och 
motverkandet av rasförsamring äro 
frtigor, som 'för samhället ha så ytter- 
lig vikt, a t t  det a r  riksdagens plikt 
att  agna dem den allvarligaste upp- 
märksamhet samt framhåller, a t t  en 
o'mf attande upplysningsverksamhet 
angikende preventivmedlen kräves ur 
rasbiologisk synpunkt. Denna upp- 
lysning a r  "nödig i kretsar med kri- 
minella tendenser och anlag, i kret- 

sar, som ha i andra avseenaen för 
&amhallet mindre Önskvärda anlag t. 
ex. vissa sjukdomsanslag, samt slut- 
ligen i de stora lager av befolkningen, 
vars svaga ekonomi omöjliggör a t t  
el jest knyta allvarliga, pA kärlek 
grundade och shlunda sedliga förbin- 
delser". Eftersom vår nu gällande 
lagstiftning forklarar en dylik UP 
statsnyttans och. moralens synpunk- 
ter oavvisligen ' nödvändig upplys- 
ningsverksamhet f ör straffbar, fram- 
hålles det vidare i motionen, yrkar 
han p% dess borttagande. 

Vid behandling av motionen i riks- 
dagen avslogs den i ~ör ' s t a  kamma- 
ren, som följde utskottet, med 60 rös- 
ter mot 52, medan Andra kammaren . 
med 8'6 röster mot 67 beslöt a t t  bitra- 
da den av h r  Akerman m. fl. avgivna 
reservationen. Eftersom kamrarna 
hade olika meningar, står preventiv- 
lagen alltjämt kvar i sitt gamla skick. 

' 

EN PETITION' FRAN KVINNO- 
HALL. 

verkställande utskottet i Radikala 
Gruppen av Svenska Kvinnors Vans- 
terförbund har gjort en framställ- 
ning till justitieministern rörande , 

f os terf ördrivnings-, preventiv- och 
steriliseringsf ragorna. 

Det .framhalles i skrivelsen, a t t  den 
gällande lagstiftningen, som förb j u- 
der varje ingrepp i abortsyfte, icke 
a r  i överensstämmelse med vår tids 
rättsmedvetande och vetenskapens 
nuvarande standpunkt. Den ratts- 
uppfattningen har utvecklat sig, a t t  
trots lagens uttryckliga förbud, ett  
avbrytande av havandeskapet ar ' la- 
karen tillåtet, d& 'moderns . liv a r  i 
fara. Asikterna ha varit betydligt 
delade, huruvida denna ratt  a t t  av- 
bryta havandeskapet skulle tillerkan- . 

KURSER i ~illsKirnin~g, sömnad och provning .av dam- 
.och barnkläder. Se närmare i begärt pros- 
pekt, som sändes franko. . 

A.-B. St oeRLolms T i l I s R d ~ a ~ e a R a d e m i  
. Drottningg. 71 A, Stockholm. Tel. N. 133 10. (Statlig undcrstö'dd o. inspekterad Iäroanstalt.~ 
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Fil. lic. Emv Ek: 

HI. Artur Lundkvist. 

"K om inte och spela .de gamla vi- 
sorna mer!" &ropar Artur 

Lundkvist i en dikt. -Han ser i före- 
gående generationek diktning döda 
fossil av uteslutande historiskt in- 
tresse. Livet &r ständigt i rörelse, 
förändras och omgestaltas. Därför 
spränger det de gamla formerna, be- 
friar sig och skapar sig nya uttryck. 
Artur Lundkvist och .den diktar- 
grupp, som star honom närmast, de 
s. k. Fem unga, vilka gemensamt ut- ' 
gåvo en antologi &r 1929, erkänna 
inga estetiska normer. Formen skall 
för varje gång skapas eller framväxa Artur Lundkvist 

ur kampen at t  uttrycka ett innehåll. 
Den traditionella versens hud a r  allt- 
för trång. Den modernistiska versen 

böljar fri t t  utan regler för stavelse- 
antal och utan rim. Dess livsnerv a r  
rytmens och ordets levande uttrycks- 

nas läkaren aven på mer eller mindre 
vida sociala indikationer. Den enda 
f ramkomliga vägen att  lagstiftnings- 
vis motarbeta det allvarliga hot mot 
folkhälsan som den överhandtagande 
förekomsten av fosterfördrivning ut- 
gör, ä r  a t t  det lägges helt i kvalifi- 
cerade läkares händer att  avgöra, nar 
ett  sådant ingrepp bör företagas,.för- 
utsatt, a t t  detta sker under betryg- 
gande yttre omständigheter. 
.'Vidare framhålles, a t t  den s. k. 

preventivlagen icke i .n%got avseende 
nått sitt syfte utan snarare bidragit 
till a t t  .den propaganda för prenenti- 
va medel, som i;.utomordentligt stor 

utsträckning ägt rum varit bhde ove- 
tenskaplig och ovederhäftig och dar- 
för i sin tur givit anledning till ök- 
ning i de kriminella abofterna. Den- 
na paragraf bör därför upphävas. 
Till sist understrykes den stora bety- 
delsen av at t  sexuell undervisning och 
fostran till social ansvarskänsla ge- 
nomföres. 

I detta samband kan förtj ana. nam- 
nas, a t t  medicinalstyrelsen f. n. beat- 
betar en fran sj.ukhus, läkare verk- 
samma utanför sjukhus och - barn- 
morskor infordrad statistik i abort- 
frågan och hoppas kunna ha sitt ytt- 
rande färdigt i början av april månad. 

. . .  .. . . .- . - 
i S5~rni.m~ TIK .:. -- 
. _ q'~jskattas av alla fin- 

smakare. 
'.. Endast 'en kvalité. ,. - 

Den bastsa 
;/, kg. bly förpackninpar 

Kr. 4: -, 
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fullhet. Det som skall uttryckas, .ar 
en ny livsinstallning. Man vill upp- 
tacka världen på nytt, icke med in- 
tellektet utan med känslan och med 
alla sinnen. De unga nmdernisterna 
inom denna grupp äro primitivister. 
De stå i frontstallning mot en intel- 
lektualiserad kultur, som uttorkar 
känslan ooh berövak sinnena deras 
friskhet och skarpa. De vilja åter- 
knyta sambandet med livets urkal- 
Jor, med naturen själv, kanna "släkt- 
skapen med mullen, sädeskornet och 
universums nebulosof". 

Nar Artur Lundkvist i sin bok 
"Jordisk pros'a" talar om sina 'barn- 
domsminnen, kallar han dem "blo- 
dets minnen", alltså icke framkallade 
genom en vilieakt utan spontant upp-' 
stigande ur  det omedvetna och' in-' 
stinktiva. "Även nar jag vaiidrar på' 
storstadens gator, tycker jag'mig för-. 
nimma mullen under .dem, den levan-' 
de -jorden under asfalt och sten".' 
Lundkvist. a r  född 1906 i ' Oder1 junga. 
i Skåne. Han har lantbarnets djupa- 
förtrogenhet med ' naturens liv och 
konstnarens utsökta känslighet för 
intryck. Som 22-Arig ung man slog 
han .igenom med . diktsamlingen. 
'?GlödH, vars egenart .och .betydelse' 
genast erkändes. Man var visserligen' 
van vid expressionismens och kubis- ' 
mens, förakt för .gamla former och 
strävan efter hänsynslös uttrycksfull- - 

het, men har  fanns nAgot nytt: en 
blodfull vitalitet, en våldsam .li.vs-. 
hunger, en strål.de uqgdom. Den. 
unge diktaren slungar ut sin. protest! 

, . .  

mot'. allt som .klavbinder och hämmar . 

livet : . . 

h im len ha; blivit så låg, jorden mörk, livet 
'hopkrym.pt, människorna nedböjda. 

Himl'en .hanger tungt ner över oss som en 
grå  presenning. 

Låt  oss satt'a våra unga skuldror till och 
lyfta himlen, upp ! . 

vi vill rymd över oss, luft  a t t  andas, 
. plats a t t  spänna bågar! 

Kom,' lå t  oss rä ta  u t  våra unga gyllene 
' lemmar! 

. .  

Lundkvist har. intet av Par    ag er- 
kviSts',grulbbel 'över sjalen och livets 
.mening. Han finner mening nog i 
"att genomströmmas av livet - va.11- . 

dra på marken - andas in luften - . . -  
r a t a x t  sina lemmar - kanna froj- 
densom stiger mot en f rån  alla ting!" , 

Varje dag ä r  fylld av Yevan.dets vilda 
fröjd", av- "varandets rus", och nar 
daagen a r  slut, jublar han: "Jag har 
upplevt den, upplevt den ! Och mitt 
hjärta sväller som en knuten hand av 
jublande, jublande blod !" 

 e et var ingen svårighet a t t  se, var 
Lundkvist hade sina stor8 förebilder, 
Whitman, sandbura, Sherwood An- 
derson, D; H. Lawrence, men hans 
shg:  hade &n förbluffande och stun- 
dom betagande. 'f riskhet . . och eldig- 

styrka. - I :antologien Fem unga och i 
samlingen ~ a k e t  ' liv (1929) tolkar 
han: icke blott naturens utan också' 
storstadens; fabrikernas och maski- 
nernas -poesi. I ?Fabriksstaden" och 
"Vårstyck&"' . - . . .  f å r  man rent. målerisk t. 
komporieFade' . .  . bilder 'u?. ,stadens liv. 
Man.. ser . ett. bygge,. teglet . skimrar 
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rött, ka.rlarna stå ljusa mot rymdens 
blå, med m6rka skuggor inunder sig, 
på gatan stå asfaltkokare, rödgula 
eldblommor flämta p% marken, och 
på planken "skriker affischer med 
röda munnar". Det nara sambandet 
mellan~modernistisk diktning och m%- 
larkonst a r  har tydligt framträdande. 

Lundkvists f01 jande diktsamling 
Svart stad (1930) varierar p% olika 
satt hans "dynamiska" livsåskådning. 
"Livets vasen a r  rörlighet - ett virv- 

' lande, glimmande vatten." Allt som 
liknar stagnation, dödvatten, a r  ho- 
nom förhatligt. 

Livet är  intet annat än kraft, 
kraft till fröjder, kraft till lidanden, 
stor kraft, som uppfyller oss 
och slungar oss ut  i arbete, skapande, kär- 

lek - 
Tala inte om lyckan! 
Det finns blott spänningen mellan krafter 
och kraftbrottningens glädje! 

I boken Jordisk prosa (1930) har 
Artur Lundkvist vidrört jorden f ör 
att  hämta k g f t  därur, och i samling- 
en Vit manU(1932) har han i en serie 
dikter besjungit sin skånska hem- 
bygds sädessusande och sädesdoftan- 
de skönhet. I andra dikter i samma 
bok bes j unger han det "nya livets" 
stegrade rytm och intensitet. 

Vi vill leva ett liv, som ännu ingen har levt! 
Vi vill.breda varlden ut som en fargri.k duk 
n~ed vita städer och blåa floder och långa, 

ljusa kajer vid havet - 
med långt, grönt gräs och friska regn, 
breda, mjuka vindar och tysta maskiner 
som ,omedvetet och lekfullt lätt skapar allt 

vi ibehöver - 

För oss ett nytt liv, vida i varlden, nara 
gräset och vinden, mullen och vatt- 
net och vara egna kroppar! 

Detta nya liv i samkänsla med na- 
turen skall ocksh skapa samkänsla 
med människorna, shsom det heter i 
dikten Fälttjänst : 

A, andas djupt in jordens, gräsets friskhet, 
andas in mänsklighet, broderlighet ! 
Andas in sol, blå himmel, vindar - 
obetvingliga drömmar om en ny värld! 

I denna samkänsla med allt levan- 
.de synes icke finnas rum för någon 
individuell kärlek. För Lundkvist 
liksom f ör Lawrence' är kvinnan 
"mull och åker med dolda rika mjölk- 
ådror", d. v. s. förbindelselänken me,d 
livets urkällor, ur vilka mannen häm- 
tar  upp ny kraft till sitt verk. Det a r  
ratt  märkligt a t t  hos de avancerade 
modernisterna finna .denna uppfatt- 
ning av kvinnan som uteslutande ele- 
mentär driftvarelse, "enkel som en 
handfull mull". Att kvinnan a r  man- 
niska med känsla och intellekt och 
vilja at t  fylla en livsuppgift och gå 
upp i ett arbete, ha de icke lagt märke 
till eller vilja icke erkänna. Artur 
Lundkvist a r  dock icke den fränaste 
och mest översittaraktige av moder- 
nisterna, nar ,det galler uppfattning- 
en av kvinnan. I början skrev han 
ungdomliga aforismer i god nietzsche- 
ansk stil: "Kvinnans fåglar a r  tama, 
lägger agg i reden och plockar korn 
p& marken men flyger inte mot rym- 
derna, snappande efter stjärnor." 
"Nar mannen talar om det högsta 

Både Ni sjalv och barnen 
må val av Vitana - det 
goda margarinet med kon-' 
stant vitaminhalt året runt 



Mercurius: 

Fami '1' je lm* iv 

h - k  k oc a tens ap i 

E n  skndinawisk af f ärsman, som 
vistats ett tiotal &r i Ryssland såväl 
före som efter revolutionen och följ- 
aktligen torde vn+a väl insat.t i lan- 
dets olika f örhållanden, hiimnar har 
en intressant skilclring av äktenskap 
och k e d i v  i v&a dagars Rgsslnnd. 

enin, den store "varldsförbattra- 
L e n 9 :  som å r  1917 satte i gång sitt 
jä t tee~~brirnent  med praktisk till- 
lämpning i Ryssland av de kommunis- 
tiska och socialistiska teorierna, hade 
klart för sig, a t t  de båda svåraste 
hindren fö,r realiserandet av hans 

Ett meeting av husmödrcur i Moskva. 

planer vor0 kyrkan och äktenskapet. 
Mot båda ingångsattes en våldsam 
kamp, som nu efter 15 å r  ännu pågår. 
Alla större kyrkor i staderna äro nu- 
mera stängda och omändrade till an- . 

tireligiösa museer, m%nga äro rase- 
rade. Men i de djupa leden a r  kans- 
lan för religionen ännu stark. - För- 
fattaren konstaterade ännu för ett 
par år sedan, att  vid påskn&,sguds- 
tjänsterna i Leningrads kyrkor den 
tätt packade människomassan till stor 
del bestod' av röd-armbsol.dater ! Och . 

och lägger sin själs eld i sina ord, 
ser kvinnan på hans ivriga mun, kys- 
ser den och frågar, vad han önskar 
till midda!". Från Nietzsches förakt 
för kvinnan och hennes brist på and- 
lig kraft och andligt mod a r  vägen 
ratt  lång till Lawrence's besjungan- 
de av kvinnan såsom kraftkallan, kon- 
taxten med livets primitiva urgrund. 
Meii Lundkvist har gått denna vag. 
Ty f ör mannen ä r  ingenting omöjligt. 

En kvalitet, som oreserverat måstme 
tillerkannas Artur Lundkvist, a r  den 
konstnärliga. Han är en språkets och 
rytmens mästare. Än klingar hans 
vers som stormsus, an mjukt och mat- 
tat, an hårt,,metalliskt och f jadrande. 
Ord och bilder äro överraskande ori- 
ginella och nya : 

Vi måste lära de nya melodierna . '  
och plocka de nya orden ur rymden 
med våra läppar. 
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1 28 Folkungagatan. 
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på landet byggas fortfarande, på by- 
invånarnas bekostnad, nya kyrkor i 

. stallet f ör dem, som kommunisterna, 
d. v. s. regeringen, stängt och om- 
ändrat till ateistiska klubbar. 

Äktenskapsfrågan a r  ett mera di- 
rekt socialt problem. Vad Lenin i 
första hand fruktade var, a t t  barnen 

' skulle i hemmen bibringas åsikter, 
. som ej Överensstämde med hans lara 
och som motverkade den undemis- 
ning, som barnen erhöllo i skolor ooh 
ungdomsklubbar. Av denna anled- 
ning var det önskvärt sammanföra 
dem till barnkolonier, utanför förald- 
rarnas kontroll. 

Den andra nackdelen med familje- 
livet i ett socialisti.skt land a r  at t  i 
hemmen alltid finnas möj4igheter till 
okontrollerbax diskussion. över de i 
ett "planmässigt" styrt land ofrån- 
komliga svarigheterna såsom livsme- 
delsköer, skämda matvaror etc. Och 
i dylika diskussioner .deltaga ej blott 
familjens egna medlemmar utan alla 
de. vänner och bekanta, som på sed- 
vanligt ryskt satt komma på besök 
på'kvallen för att-event. deltaga i te- 
drickandet, i varje fall latta sitt hjär-. 
t a  med utgjutelser över livets besvar- 
ligheter. Detta passar naturli,gtvis e j  
alls för det nu rådande systemet. Må- 
let a r  därför att  ordna hemlivet så, 
a t t  'varje familjemedlem .har s% liten 
plats som möjligt . 'till förfogan.de, 
natt och jämt en sangplats, ingen 
möjlighet till mottagning eller hus- 
håll hemma, Alla måltider .skola in- 
tagas på de gemensamma matstalle- 

na, alla samkväm avhållas inom de 
därför avsedda husklubblokalerna. På 
s% satt blir varje hemlig kritik av 
f örhållandena omöjlig, ty kontrolle- 
rande öron finnas överallt, både bland 
betjäning och gäster. I själva verket 
har ett .dylikt system i mycket stor 
utstracknin,g genomförts dels vid de 
kollektiva j~r~dbmiken, dels i de nya 
fabriksstaderna eller arbetarförsta- 
derna. 

För a t t  bryta det motstånd, som i 
främsta rummet väntades fr%n kvin- 
norna, hittade Lenin på det bevinga- 
de slagordet "kvinnan, hemmets slavJ' 
och i otaliga reklamprospekt fram- 
hölls vilken lättnad det skulle bety- 
da för kvinnan at t  slippa tanka på 
matlagningen i hemmet. Samtidigt 
vidtogos olika åtgärder för at t  göra 
livet i de icke "moderna" husen obe- 
kvämt. Gång' på gång har utfikdats . 
nya f öreskrifter betr. begränsningen 
av den ytareal, som får  disponeras 
per - familjemedlem, med ständigt 
minskade siffror. Regleringen härav 
har skett dels genom tviingsinkvarte- 
ring av nya familjer i de våningar, 
som ansikgos för stora, samt med upp- 
delning av för stora rum medels brad- 
vaggar. .Även genom sammanfösande 
av ett stort antal familjer i en större 
våning. Då härvid köket alltid blir 
gemensamt, så ombildas detta husmo- 
derns. fridfulla hörn till ett verkligt 
pinorum. Då det a r  omöjligt för så 
många familjer a t t  ena sig om eld- 
ning av köksspisen, så har man över- 
gått till kokning på Primuskök. För- 
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fattaren till dessa rader har sett en 
mängd sådana kök, vid ett tillfälle 
raknades 9 st. "Primutsar". Vid mitt 
besök pågick en aninierad träta om 
vem som hängt upp tvätt så a t t  det 
droppade i en av soppgrytorna. Det 
a r  ju ej  så underligt, om eljes hem- 
kära husmödrar under sådana för- 
hållanden kapitulera och föredraga 
kollekti'vhuset. 

Beträffande äktenskapet, så har 
detta kommit a t t  bli en helt ekono- 
misk fraga. Om man unda,ntager de 
äldre familjerna, så torde numera 
kyrkligt 'vigda par e j  förekomma. I 

. .varje fall a r  det vederbörandes pri- 
vatsak, om de vilja hos .popen söka 
kyrkans helgd for sin förening. Det 
viktigaste ar at t  "registrera" sig samt 
betala därför stadgad avgift. Inga 
ceremonier som lysning elier ledig- 
hetsbevis fordras i annan mån an vad 
kontrahenternas arbetsböcker visa. 
skilsmässan går till på samma satt. 
Har  försvåras dock proceduren, dar- 
est barn finnas. I så. fall måste fa- 
dern ordna för deras underhåll. i I ett  
mig bekant fall arrangerades saken 
så, a t t  våningen genom insättande iv 
mellanväggar ändrades så, : a t t  rum- 
mens antal blev större, i stallet för 2 
rum blev det 5. I dessa installerade 
sig nu de båda frånskilda jämte' de- 
ras nya äkta hälfter. De båda bar- 
nen samt deras skötgumma fin,go ett 
rum för sig, köket blev gemensamt, 
och på så  satt leves nu ett lycliligt 
2-famil jsliv ! ' 

Stora svårigheter för familjelivet 

: uppstå aven därigenom, a t t  bhda ma- 
karna för sitt uppehälle äro nödgade 
inneha 'anställ&ng i nång& av de 
mångi statsvearken. Det f örekommer 
härvid 'ofta, a t t  d6 bli tvungna bo- 
satta sig å skilda platser. 

E t t  annat svårt hinder f ör familje- 
livet .ar  den s. k. oavbrutna arbets- 
veckan. Denna infördes under å r  
1929, först försöksvis och sedan, trots 
alla protester ' från befolkningens si- 

. da, så gott som allmänt. Principen 
a r :  ingen vilodag, endast s. k. f,ri- 

, dagar .var 5 :te dag. Men aldrig alla 
på en gång. På så  &tt a r  det mera 
en slutnp, om man och hustru ha sin 
fridag på samma gång. Från bör- 
jan. avsåg denna arbetsordning ut- 
göra ett hinder för deltagande'i guds- 
tjänster eller annan gemensam reli- 
gionsutövning men har i själva ver- 
ket blivit en +n'svåraste störning i 
.hembets  frid. De "helgdagar", som 
firas med ledighet .från f örvarvsar- 
betet, kunna ej  heller disponeras fritt. 
De äro uteslutande . revolutionära 
minnesdagar, då stora processioner, 
"demonstrationer" av myndigheterna 
anordnas' på gatorna och i vilka alla 
.anstallda, av varje slag, måste del-. 
taga. ' De s. k. fridagarna tillbringas 
i regel i n%,gon av de många köerna, - 
vilka äro oundvikliga, vad man an 
viii köpa. Om härtill lägges den 
mangd kvällstimmar, s.om måste off- 
ras på sammankomster av olika slag, 
så inses, a t t  familjemedlemmania så . 

småningom bli ratt  så f rammande. för 
varandra. 

. . 
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62 . H E R T H A  

Fil. mag. Gurli Sevóa-Wosenbröiier: 

Vanliga människor bruka förvåna 
sig över a t t  min byr% alls har någon- 
ting at t  göra under den har kristi- 
den. .Så underligt .det an kan låta, så 
har just kristiden gett min byr% en 
hel massa at t  göra. .Och det a r  om 
alla de unga flickor som förts i min 
väg ja,g skulle vilja berätta litet. 
Om vi inte hade kris, skulle stör- 
sta delen av dessa flickor anting- 
en sitta hemma på en kontorsstol 
eller också följa några månaders 
spr%kkurser i Paris. Nu äro de ar- 
betslösa hemma men vilja nödvan- 
digt s% fördelaktigt som möjligt ut- 
nyttja den lediga tiden. Ingenting 
kan vara bättre an a t t  lära ett spr%k. 
N%gra möjligheter at t  göra en dyr- 
bar utrikesresa ha de naturligtvis 
inte, men friskt mod ha de i stället 
och en vansinnig längtan at t  f% se 
P a r i s .  

-Att skrapa ihop den nödvändiga 
summan för nedresan det kan möj- 
ligen gå för sig med snälla onklars 
och tanters hjälp. Och vad den dar 
platsen beträffar s% finns det redan 
en hel rad flickebarn, som skurat 
silver, serverat pouleter eller skjutit 
barnvagnar i olika hem i Frankrike. 
Och som de dessutom ofta ha serve- 
rat de dar pouleterna och skjutit de 
dar barnvagnarna på n%got riktigt 

- slott, s% ha de naturligtvis inte un- 
derlåtit a t t  avsända en massa entu- 
siastiska brev till väninnorna hemma 
i Finland. Man kan begripa vilka 
drömmar de där skildringarna om 
slott och grevar och markisinnor, 
satta i alla dessa ljusa ungflickshu- 

Fru Gurli Rosenbröijer, som ge- 
nom sin Pinlandiabgr& i Paris 
kommer i kontakt med d n g a  
unga Zamdsm.aninnolr, som "gå 
köksvägen", later oss har kasta 
en disluret blick bakom hdis- 
s e m .  

vuden. Men nar en liten flickunge 
sitter dar i det frammand.e landet 
och skriver sitt brev hem, så a r  det 
inte alltid säkert; a t t  hon vill skildra 
verkligheten precis shdan den ar. 

MAnga av flickorna ha för saker- 
hets skull g%tt igenom en kurs i bar- 
navhd och det gör naturligtvis pla- 
ceringen av dem ofantligt mycket 
lättare. Och de flesta ha också nu- 
mera klart för sig at t  de m%ste kun- 
na n%got franska innan de alls tän- 
ka p% a t t  söka en plats i en fransk 
familj. De flesta, sager jag uttryck- 
ligen, ty  det f örekommei f ortf aran- 
de ganska ofta at t  flickor, som icke 
kunna ett  ord franska eller engel- 
ska, ja, till och med sådana som icke 
kunna något annat an finska, våga 
drömma om platser i franska famil- 
jer. Men vad som kanske ar  ännu 
mera enastående och för exemplets 
skull troligen ganska farligt är, a t t  
det lyckats oss a t t  placera sådana 
flickor. Et t  mycket roligt fall han- 
de i somras, d% en av mina franska 
kunder, en berömd mhlare, kom upp 
och bad mig skaffa en kammarjung- 
fru-husa å t  hans elaka mamma, som 
grälade med alla sina tjänare. Dar- 
för hade han kommit till mig för at t  
få tag i någon, som inte skulle för- 
st% et t  ord av vad den elaka mam- 
man sade. D% t. ex. hade jag en sö- 
kande, som bara kunde finska och 
jag hade just sagt henne at t  det 
skulle bli ganska svårt a t t  placera 
henne. Hon råkade ännu sitta i tam- 
buren. Målaren och hon diskutera- 
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de ivrigt med mig som tolk. Han 
erbjöd femhundra francs, vilket för 
franska förhållanden är  en utmärkt 
lön och för en finska rent fabelaktig. 
Men.hon var inte nöjd. "Nej", sade 
hon, "skall jag bli utskälld, s% skall 
jag ha betalt för det". Och fordra- 
de 600 frcs. Det slutade med a t t  
hon fick dem. 

* En annan iakttagelse : från ju ele- 
gantare miljö hemma, desto mindre 
ha de besvarats av sin tillfälliga 
ställning som tjänande systrar, des- 
to mera näpet ha de funnit sig till- 
rätta med sina kamrater, köksor och 
betjänter. 

Vad ledigheterna beträffar ar  den 
franska husmodern särskilt sträng. 
Hon anser sig också. ha ett ansvar 
för den främmande unga flicka, som 
vistas i hennes hus och som antag- 
ligen är  alldeles okunnig om farorna 
i den stora staden. Just på grund 
av at t  fransyskan vet, a t t  hennes 
husa ar  en bildad flicka, som kan- 
ske i sitt land står i samma klass 
som hennes egen dotter, ar hon så 
mycket strängare. Enligt fransk 
uppfattning ar. det en gång för alla 
absolut otänkbart a t t  en bildad ung 
flicka, som respekterar sig s jälv, 
skulle kunna gå och satta sig p% de 
illa beryktade kaféerna i Montpar-' 
nasse. 'Den kontakt med allt slags 
avskum, hon där måste få, kan icke 
p% något satt vara hennes utveck- 
ling till nytta. 

Ibland kokrner det till katastro- 
f er mellan flickebarnet och' madame, 
den senare vanligen en väninna till 
mig. Medlarskapet a r  inte alls nå- 
gon trevlig uppgift. Några . dagar 
innan jag reste från Paris, skicka- 
des jag efter till ett hus, dar till och 
med telefonen tycktes gnistra av 
förargelsens elektricitet. Likadana 
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gnistor slog ur bAde Leilas blA och 
,madames svarta ögon. 

"Inte en dag till stannar jag i det- 
t a  hus", skrek Leila, och den koketta 
husa-mössan darrade av vrede. I de 
små spetsfickorna knötos händerna 
i raseri. De båda hade grälat riktigt 
kraftigt, de vor0 b%da fortfarande li- 
ka .förargade och i sin upphetsning 
lika förtjusande. Madame hör till 
min vänkrets i Paris och ar  en myc- 
ket intelligent och charmant kvinna. 
Men fransyskans skarpa blick f ö r  
realiteter var det, som gav den enda 
möjliga förklaringen till a t t  de två 
inte dragit jämnt. 

"Det finns färger, som inte kan . 
blandas, käraste", sade hon, "och . 

människor, som inte gå ihop. Leila 
och jag höra till dem. Ingendera av 
oss behöver därför vara ett odjur." 

Fastan jag har så mycket emot 
detta sätt a t t  "gå köksvägen'' för at t  
lära sig franska, så vill jag ändå 
erkänna at t  det i vissa fall kan för- . 

svaras. Flickorna lära sig ekonomi 
och det ä r  enbart till nytta. De 1a- 
ra .  sig at t  för minsta möjliga sum- 
ma få  största, möjliga valuta. Den 
förmågan ar  driven till konst i 
Frankrike och den kunskapen ar  ett 
kapital. Om ock fransyskan a r  spar- 
sam, så a r  hon .dock en mönstergill 
husmor, som med argusöga vakar 
över varje detalj. 

För a t t  "köksvägen" lära sig fran- 
ska behöver en ung flicka ungefär 
två år. Och den franska hon lär . 

sig är inte alltid den mest rekom- 
menderande. Helt naturligt. Madame ' 

har mycket annat att  göra än att  
ge lektioner åt  sin. husa, och köksan 
eller betjänten talar inte precis Ana- 
tole France's språk. Barnen åter 
äro ofta s% små at t  hon inte kan f& 
några värdefulla lingvistiska lektio- 
ner av deras joller, hur'u'bedårande - 

Begär alltid VITRU M : S tillverkningar : FERROL VITSRUM, det mest aptitgivande 
och stärkande av alla nmderna organiska järnpreparat. Synnerligen lättsmält, fördra- 
.ges det av den ön$åligaste mage. Tages på grund av sin angenäma smak lätt av såväl 

barn som vuxna. 
LAXERMARMELAD VI.TRUM, angenämt avföringsmedel av jämn verkan. 

SODAPASTILLER VIT,RUM n~ot.halsbranna och magsyra, välsmakande. 
' APOTEKSVARUCENTRALEN VITRUM, Apotekareaktiebolaget. 



den franskan' an må vara. -.Äro de 
större, så äro de upptagna med sin 
skola. Dessutom ' .ar ' arbetsdagen 
alltid så ansträngande för det lilla 
hembiträdet a t t  hon inte finner 
mycken tid övrig för studier. Var- 
ken tid eller krafter. Och det a r  in- 
te  många, som haft' energi n6g .att 
under sina lediga dagar agna n%g- 
ra timmar %t språkkurser.. Men det 
a r  i alla fall n%gra och för dem har 
det gått bra. Har man rad aWen- 
dast agna sig %t sprAkstudier. kan 
man lära sig franska på fyra' måna-. 
der. .Och, aven om den franska fa- 
miljen har mycket a t t  lära dem, som 
gå köksvägen s% har den ännu .mer 
a t t  l ä ra  dem, som gå paradvagen. 
Slutligen kan man i alla fall lära sig 
husmoderkallets praktiska- sidor aven 
utom Frankrikes gränser om .man 
bara vet, a t t  det a r  nödvändigt för 
alla a t t  lära. Men man kan aldrig 
lära sig fransk samtalskultur, upp- 
skatta fransk bildning . och esprit 

- . annat an i Frankrike, i btldade frans- 
mans sällskap. , . 

Trots allt gott jag allts%. sagt om 
dessa duktiga små studentskor och 
magistrar och andra som servera 
pouleter och skjuta barnvagnar, s% 
vill jag %ter för hundrade g%ngen 
upprepa : Hellre fyra månader i Paris 
under' ivriga studier och "med betalt 
inackordering" ' i en god familj an 
fyra å r  i barnkammaren. eller serve- 
ringsrummet! Men hellre plats i 

. Frankrike an ingen resa alls! 

Donation, 
Fru Hildegard Hedström, som avled den 

13 jan., har i sitt testamente ihagkommit 
åtskilliga institutioner däribland Fredrika- 
Bremer-Förbundets s juksköterskebyrå i 
Göteborg med 15,000 kr., vilkas avkastning 
skall an~ändas'som bidrag för anställandet 
av Caritassyster. 

var amnet för en livlig diskussion vid Mal- 
mökretsens årsmöte. Huvuddragen av in- 
ledningstalarinnans, jur. kand. fru Sigrid 
H jelm-Elovsons anförande återf innes i 
korthet. i kretsmeddelandet i detta num- 

'mer. Då dessutom en orienterande artikel 
- i  amnet tidigare influtit, namligen i Her- 
thas januarinummer, skola vi har nöja oss 
med at t  f rmhal la  några synpunkter, som 
lcommo till uttryck under kvällens livliga 
diskussion. 

- Tänk en smula också på den rasbio- 
logiska frågan! Et t  avstängande av gifta 
kvinnor fran yrkesarbete kommer a t t  göra 
äktenskap och moderskap minst lodcande 
för de kvinnor, som offrat mes1 p% sin ut- 
bildning och nått längst. Deras val mellan 
äktenskap och välavlönat, intressant arbete 
skulle säkerligen ofta komma at t  utfalla 
till arbetets .favör. - Inlägget kom från 
en husmor. 

- Ett  genomförande av likalönsprincipen 
vore det radikalaste sättet a t t  taga bort 
arbetsmarknadens konkurrens inellan män 
o.ch kvinnor. Finge kvinnorna samma lön 
som sina'manliga kamrater och icke som nu 
lägre, hade arbetsgivarna nämligen ingen 
anledning att hellre välja dem, utan kom- 
petens och duglighet .bleve ensamt avgö- 
rande vid en plats' tillsättande, förklarade 
en kvinnlig rektor. 

- Enbart principen a t t  neka någon män- 
niska, gift eller ogift, rätt  till arbete ä r  
förkastlig. Härtill kommer, a t t  man mas- 
te tänka på det offer, det kan innebära för 
en gift kvinna att  nödgas lamna ett arbete, 

-hon utbildat sig för och med intresse gatt 
up? i för a t t  i stallet uteslutande hänvisas 
till hemarbete, som hon kanske varken har 
lust eller kompetens för samtidigt som hon 
g%r miste om ålderdomspension och utsik- 
ten a t t  en gang kunna f& igen sin plats, om 
hon råkade i ekonomiskt tringmål, fram- 
höll en kvinnlig jurist. 

- Om hemmen försummas, nar arbetar- 
hustrurna g& på hjälp veckan runt och 
tvingas lamna barnen ensamma, det u p p  
rör igen. De f å  gama ha sitt arbete. Det 
a r  endast gifta kvinnor med högre välav- 
lönade tjänster tvångsatgarderna siktar på, 
talade en fjärde. 

Varefter man också kom till den uppfatt- 
ningen, att  den kraftigaste oppositionen 
mot de gifta kvinnorna i förviirvsarbete 

Garanteras ett förstklassigt arbete.' - Kläderna försäkrade under tvättningen, 
. ' Telefon: Drottningholm 20 och B 90, 
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Från bokvärlden. . . 

En kul turgarning. 

Malin A/lattssons nyligen utkomna 
bok kan betecknas som ett livsverk. 
I många tiotal å r  har hon samlat och 
upptecknat allt som rör Ydrebygden, 
riksbekant framför allt genom en av 
dess märkligaste söner, "ydredrot- 
ten" Leonard Fredrik Raaf, som mera 
outtröttligt an framgångsrikt kam- 
pade mot nyare tiders veklighet och 
fördärv i form av järnvagar,' "usla 
folkskolor", liberalism, kaffe- och po- 
tatisf.ö,rtaring m. m., styrde sitt hus 
med järnspira och matt av år  grav- 

' sattes "i hög" med en st%tlig grav- 
skrift på latin och svenska, i n i gra- 
ven, som han bestämt skulle sakna 
synlig minnesvård. 

L. 'F. Raafs märkliga gestalt ger 
upptakten å t  minnesboken, men den- 
na rymmer inom sina 600 sidor ett 
flertal andra livsbilder, många av 
stort intresse. Den skildrar man som 
inlagt stora förtjänster om bygden 
eller tryckt sin prägel på den, gods- 
ägare, präster, krigare, ämbetsmän 
men också folkets söner. Vid deras 
sida stå hustrur, som utfört en im- 
pomrande garning inom hemmet, och 
döttrar, som i anspråkslös pliktupp- 
fyllelse förgäta grusade förhoppning- 
a r  om egen lycka, glada, talföra "pi- 
gor" och stravsamma allmogekvin- 
nor. Den . myndiga majorskan Rid- 
derborg sitter på lasset i skinnkjol 
och stövlar, men inger så stor respekt, 
a t t  mågen nedskriver sin, "vördsam- 
ma och underdåniga tac~sagelse . , .  till 

min fru Svärmor för a t t  min kara 
hustru skänkt mig en dotter". ' Fru 
Anna Åstrand vacker lika stor men 
något olikartad vördnad genom mild- 
hetens och förfiningens makt. Den 
snart 100-åriga Stina .berattar om ' 
hur hon, nar födan var knapp, "tog 
fram sin mungiga och 'sjongde för 
barna', och kamrnarpigan Clara trös- 
tar'sig över sin arbetsamma plats med 
tanken på at t  "blon skulle surna", .om 
hon bara satt på kammare. 

Den ena tavlan upprullas efter den. 
andra, och författarinnans lugna hu- 
mor, fina förståelse och sanna pie- 
tetskänsla gör a t t  ,man följer skild- 
ringen med ett intresse, som ofta 
stegras till beundran inför den sam- 
larmöda och berättarglädje, varom 
boken vittnar och gör denna till ett  
värdefullt tillskott i litteraturen om 
våra faders stravsamma och karga 
liv, som bars med en fiknöjsamhet 
och seg uthållighet av vilken vi ha 
åtskilligt a t t  lära. 

F. E+. 
Malin Mattsson: I Y d r e p å 1 8  0 0- 

t a l e t. Minnen och anteckningar. Utgi- 
ven med understöd från Langmanska kul- 
turfonden. Östergötlands Dagblads tryckeri. 

C 

Sinclair Lewis' senaste. 

Sinclair Lewis har i sin senaste 
bok ej  frångått sin typ. Han a r  sam- , 

me utpräglade andlige gamin, som 
man a r  van .a t t  finna honom, han 
har samma kvicka ögon och rappa . 

tunga, säger . alltj amt träff säkra och 
obehagliga sanningar i en rivande 
fart. .- :Ann Vickers . har blivit ett  i 
stort;: anlagt socialt epos, dar man 
mgllan fängelsernas skräckscener, 
mellan orädda reformkrav och val- 
motiverade kvinnosträvanden ändock 
förnimmer vi.ngs1agen av en s jalv- 
medveten Eros, rustad med den mo- 

. . . . 

klarliga skal, från de unga ogifta kvinnor- 
na, och enade sig om att alla kvinnor, 'gifta 
som ogifta, måste stalla sig solidariska för 
att f å  behålla vad svenska kvinnor undek 
årtionden lyckats tillkämpa sig. 

. I 

TANDTEKNIKERKURS 

'' &l. utbildn. i guld- o. kautschukarb. 
Mangårig er[. E. Iindau, .Valhallaviigen 
112 Stockholm. 

. . 
Tel. 61 45 21 

Begravningsi 
shng utföres W d m  
S(bL0 Vasa 39249 



66 H - E R T H A  -- 

derna sexualitetens späckade pilko- 
ger. 

Lewis khserar, orerar, chikanerar 
i denna digra volym om tendens och 
kärlek. H j  altinnan Ann Vickers har 
han i glad och förälskad iver upphöjt 
till rang, heder och värdighet av den 
amerikanska kvinnan av idag. Hon 
ar. den framgångsrika sociala mär- 
keskvinnan, som från sin ambitiösa 
barndom varit förutbestämd som le- 
dare och pionjär. Sinclair Lewis gil- 

, lar henne, han later #henne behärskas 
av nuets heta pulsslag, gårdagen hör 
till det historiskt förflutna. Han har 
en förmåga at t  lagga det historiska 
perspektivet på den närmast förflut- 
na tidens händelser, som förbluffar, 
han vet, att  gårdagen och dess stora 
namn, en Lindbergh, en Shaw, en 
Freud, en Mussolini, en Greta Garbo, 
en Hitler, i morgon äro begravna.i ab- 
solut glömska. Mera sällan blir Ann 
Vickers bokstav och problemfigur, 
oftare blir hon däremot en frigjord, 
för mhqgen - och kanske ej  alldeles 
obefogat - en alltför frigjord kvin- 
notyp, Amerikas moderna kvinna med 
varmt rött blod. 

Tendens och kärlek. Tendensen 
galler som vanligt samhället, det för- 
kättrade amerikanska samhallet med 
dess enligt författareni uppfattning 
framförallt lhngt if rån , tillfredsstal- 
lande f ångvårdsvasen. 0-m dess kva- 
litet och det befogade i Lewis skarpa 
vidräkning med detsamma saknar 
anmälaren all förmåga at t  initierat 
yttra sig. 

Kärleken ar förknippad med juris 
hedersdoktorn och fangelsedirektören 
Ann Vickers. Hon väger mannen i 
sin hand, och många av dem befinnas 
för latta, men hon stannar plötsligt 
infö.r en. sympatisk äventyrare med 
otvetydiga Casanovadrag, en sympa- 
tisk halvskojare, om den .motsägande 
kombinationen må tillhtas. Han blir 

i stallet för hennes akta man hennes 
barns far,'och den Mnga tendens- och 
kärleksromanen mynnar slutligen ut 
i ett stillsamt småborgerligt ackord 
på Ann Vickers agande lantställe, 
fjärran från världsstadefis skyskra- 
por, hetsiga vimmel och diskreta 
speak-easies. 

A happy ending, säger Mr Babbitt, 
lutar sig bekvämt tillbaka i buffel- 
hudsfåtöljen och drar ett halsbloss u r  
den feta middagshavannan - (sådan 
den var före depressionen, skulle 
Lewis tillagt). Detsamma tycker 
kanske hans svenska motsvarighet. 
T7i måste i så fall också instämma 
med .denne i a t t  Lewis ä r  en kvick, 
bestickande och underhållande karl 
och a t t  han med Ann Vickers ej  svikit 
Svenska Akademiens högt spända 
f orvantningar. 

Hugo Hultenbergs Översättning a r  
värd en särskild eloge. 

M. v. K-w. 
Skcklir LewZs: A n n  V i c k e r s .  P. A. 

Norstedt & Söners Förlag. 

Ndmtningskonferensens ordf. The A. 
Hon. Arthur Henderson var d. 6 febr. i Ge-, 
&ve, på årsdagen av de med 12 milj. under- 
skrifter försedda avrustningspetitionernas 
överlämnande, inbjuden som hedersgäst till 
en offentlig lunch, arrangerad av Inter- 
nationella samarbetskommittén för avrust- 
ning, som representerar ett stort antal in- 
ternationella organisationer. Vid lunchen, 
som besöktes av över 200 personer, fram- 
fördes en gemensam deklaration, vari en 
viss besvikelse över' konferensens uteblivna 
resultat kom till uttryck, varjämte man 
framhöll vikten av a t t  nedrustningsarbetet 
påskyndas. Mr Henderson uttryckte i sitt 
svar sympati för de i deklarationen fram- 
förda riktlinjerna men ville e j  medge, a t t  
konferensen misslyckats. Han påminde i 
stället om de stora svårigheter, som för- 
dröjt arbetet. 

F r u k t c e ~ f i l r d n m  b u t i k e r :  
Drottningg. 41, Drottningg. 11, Regeringag. Il, Biblioteksg. 11, Kungsg. 57, Vasag. 3, Vasag. 8, 
Vasag. 25-27,T'asag.38, V. Slussg. 8, CENTRALBANGARDENS STORA VANTHALL, Stockholm. 

Alltid ff 6rpstkRassig OirukP. 



I aktuella socialhygieniska sam LoOll a ssporsmål, O* 

. - 

närmare bestämt i steri- tycke uhartill. Det vore därf.Ör på tiden, 
liserings-, preventiv- och . framhöll tal., a t t  ett nytt, effektivt förslag 
abortfrågan, had,e Fred- till steriliseringslag utarbetas, dar  man 
rika - Brerner - Förbunds- aven. tillgodoser humanitära synpunkter, 
kretsen Stockholm ined ' vilka på sin tid förordades såväl i riksdags- 
omnejd den 24 febr. an- skrivelsen som i medicinalstyrelsens yttran- 
ordnat ett offentligt upp- de, framför de rashygieniska, som dominera 
lysningsmöte för kvinnor det nuvarande lagförslaget. . 
i K. F. U. M:s stora sal. . Professor I s r a e l H o l n1 g r e n fram- 

A'fred Denna var också fylld till lade åtskilliga rashygieniska och sociala 
sista plats - stora skaror kunde ej  beredas synpunkter på preventivfragan. Framför 
tillträde utan f i n g ~  vända i porten - när allt vore det önskvart, a t t  man genom upp- 
kretsens ordförande, fröken Ida von Plom- lysningsverksamhet kunde förhindra de. ras- 
gren, halsade de närvarande och särskilt hygieniskt sämsta sarnhallsmedlemmarn~a 
kvällens inledningstalare välkomna. . Hon med kriminella anlag a t t  föröka sig. Han 
betonade vikten av dessa aktuella ansåg, a t t  man aven på denna vag 
samhällsproblem, av . vilkas till- skulle kunna motai2beta de krimi- 
fredsställande lösning så .många nella . aborterna och poängterade 
människors lycka .beror. Ordet behovet av upplysning för dem 
överlämnades därefter till kval- som äro ekonomiskt ur  stånd a t t  
lens. forste talare, professor . A l-' , försörja. en stor barnaskara. 
f r e d P e t r é n, som i anslut- Barnbegränsningen sanmanhang- 
ning till sin motion i F. k. lam- er med e n  stegrad aktning för 
nade ' 'en orientering i sterilise- kvinnans människovärde 0c.h ar av 
ringsfrågan.' stor..betydelse för landet i sin hel- 

Han redogjorde främst för be- Israel Holmgren bet, aå en betydlig befolknings- 
hovet av en lagändring med hänsyn till fal- ökning under. nuvarande förhAllanden vore 
landesjuka, sinnesslöa och s in iss juka  in- .en olycka: .D.et ar på tiden a t t  den orimliga 
dividers ra t t  a t t  fortplanta sig. 'De kate- lag, som stämplar .den nödvändiga sexual- 
gorier, för vilka nu aktenskapsförbud gal- upplysningen som straffbar, avskaffas. Om 
ler, äro emellertid oförhindrade a t t  satta ,' . lagen ändå e j  tillämpas, finns intet skäl at t  
utomäktenskapliga, barn till vadden, vilka behålla den. utan i stä 
sedan på f å  undantag när.bli mindervardi-' let anpassa den efte 
ga individer och ligga samhället till last. tidsläget, så a t t  den ide- 
Beträffande undantagen får  det. väx,anses. ella .entusiam, som fin- 
so,ni -et t  grymt öde för e t t  psykiskt, friskt nes för en ur. höga etiska 
barn a t t  ba  en sinnessjuk eller sinnesslö far .  drivkrafter sprungen 
eller mor. Enligt sakkunnigas förslag. skul- up,plysriingsT, och - $jalp- 
le. m a n  ej få. sterilisera .psykiskt defekta . veesamhet -' kyinnlig 
individer, vilkas sjukdom ej a r  av ärftlig. arbetskraft borde harvid- 
natur, ej  heller någon sinnesslö,. som e j  med lag lämpa sig bra - kun- Andrea Andreen- 
insikt om åtgärdens innebörd givit sitt sam,. de få komma till sin rätt. Svedberg. 

- . .  . . .  

: Qch -'i mer ä n  700 svenska ,hem finnas i i d e r a  +år& flcksahattor. För detta förhål- 
..:lande - h a  vi -att .tacka . matt'ornas goda egenskaper. . De' äro vackra, varaktiga .och . . . . . .  - .  

i. . _ . .  - billiga. :.S&ma galler vara gardiner och ,möbeltyger. s 



. Doktor A n d r e a  A n d r e e n - S v e d -  
b e r g, som kallat sitt anförande för "Vårt 
ansvar inför fosterfördrivningen", hnsta-  
terade, a t t  den uppfattningen, som i lagen 
mot f,osterfördrivning Vill se ett skydd för 
ett "liv" numera för ett biologiskt betrak- 
telsesätt .är grundlöst. Det a r  hänsyn till 
kvinnan, det gäller, och man måste komma 
till insikt om, a t t  ett a-vbrytande av ett 
havandeskap a l l t i d medför ett riskmo- 
ment. Fosterfördrivningen bar gripit allt 
mer och mer omkring sig, .om vilket sjuk- 
husstatistik och domstolsprotokoll kunna ge 
ett oroväckande vittnesbörd, 0c.h d& ingrep- 
pet företages av okunniga stympare, har 
risken för dödsfall och kvarstående sjuk- 
domstillstånd blivit mycket stor för a t t  nu 
ej tala om de psykiska riskerna, känslan 
av förnedring och rädsla. Om lagstiftning- 
en ändrades därhän, att  en kvinna, under 
fastställda former, finge vanda sig till en 
läkare i denna angelägenhet, shxille mycket 
vara vunnet .ej minst i de fall, då läkaren 
ej kunde gå med på havandeskapets av- 
brytande. Det gäller a t t  f örebygga hellre 
än a t t  avbryta och a t t  väcka även mannens 
ansvarskänsla, ty ett probleni, som skapats 
genom mäns och kvinnors samverkan, måste 
de också lösa tillsammans. Tal. palpekade 
behovet av en sexuell rådfrågningsbyrå, 
där man bl. a. kunde råda .ht  på den gängse 
vanföreställningen, a t t  en en abort a r  nå- 
got mycket enkelt och riskfritt. 

I den härpå följande diskussionen beto- 
nade fru E l i s i f T b 6 e 1, stödd på mång- 
åriga erfarenheter i fattig- och barnavård, 
vad de olyckliga mindervärdiga barnen 
kosta samhället i kraft och pengar. .Upp- 
lysningsbyråer i allmänna sexuella spörs- 
mål behövas, ansåg hon, ej blott för kvin- 
nor utan också för man, men startas de av 
koirimunen, f å  de lätt en bestämd politisk 
färg, v.ilket ej är Önskvärt. Det bästa vore 
därför, a t t  de igångsattes av enskilda före- 
ningar eller korporationer med kraftigt 
statligt, resp. kommunalt understöd. 

Fru S i g n e  H e n s c h e n  framhöll, 
hur de  behandlade frågorna voro i eminent 
grad kvinnofrågor. Kvinnorna böra och 
behöva ej längre åse, hur barn, predestine- 
rade till sjukdom och elände, få bli till. 
Slutligen påpekade dr A l m a S u n d- 
q u i s t, att  de upplysningsbyråer, som be- 
hövdes - liknande institutioner i utlandet 
arbetade till full belåtenhet - inte bara 
borde lämna råd i fråga om preventivmedel 
utan också söka bota folks allmänna okun- 
nighet i sexuella frågor. Uipplysningen a r  
en sarnhallsangelagenhet och bör som sådan 
också ordnas av det allmänna, 

Och härmed var den givande diskussions- 
aftonen till ända, och ordföranden fram- 
förde ett tack sava1 till inledningstalarna 
som till de i diskussionen deltagande. 

!Motionerna beröras på annat ställe i detta 
nummer. 
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Bn die~utation från Yirkeskvinnors klubb 
överlämnade den 11 mars till statsrådet 
Schlyter en skrivelse med insamlade namn- 
underskrifter av kv.innor inom olika verk- 
samhetsgrupper och av olika politiska 
åskådningar. I skrivelsen kräves bl. a. upp- 
hävande av den s. k. preventivlagen, revi- 
sion av lagen om fosterfördrivning, bestam- 
melser, som möjliggöra sterilisering på me- 
dicinska och sociala grunder samt obligate 
risk undervisning i skolorna om sexuallivet, 
dess hygien och ansvar. 

Initiativtagare till opinionsyttringen äro 
utom medlemmar i Y. K:s styrelse, adv. Eva 
Andén, fru ,Brita Juhlin Dannfelt, d r  Ger- 
da Kjellberg, d r  Andrea Andreen-Svedberg 
och fru Karin Fjall.back-Holmgren. 

Denn fiksta. 
Stockholms naturvetenskapligk forening 

har fått sin första kvinnliga .medlem, pro- 
fessorskan Bbba -Hult.-de Geer. Hon har 
hedrats både för sin självständiga veten- 
skapliga insats och som medhjälpare i sin 
makes gedogen Gerhard de Geer forsk- 
ningar. 

GYNNA DE VANFORAS FöRSAES- 
NINGS~ENI'RAE, Beridarebansg. 23 B, 
Sthlm. Tel. 35 16. Försäljning av varniPi- 
ras arbeten: Vävnader, stickade varor av 
alla slag, klänningar, barnkläder, hanaar- 
beten, rockar o. förkläden, lampor, lamp- 
skärmar, leksaker m. m. Bestalhin. emot- 
tages. Hjiilp de vanföra till självhjälp! 

Grav- 
v i d a r  

av olika 

etenmaterial 



' Från skilda kontinenter. 
Dnglands fiksta kvinnli'ga filmcensor 

heter miss Rosamund Smith och utnamn- 
des för någon tid sed,an. 

Spänstigt gjort a r  det onekligen av 
Mrs. ~ lo rence  Ada Coxon, den första 
kvinnliga .mayorn i King's Lynn, som vid 
fyllda sjuttio avlagt sin juridiska examen 
och blivit ,advokat.. 

Det berror på staden Pairis' fiider, om 
Marianne skall hugnas med kvinnlig polis 
eller ej. M. Armand Massard, medlem av 
stadens municipalråd, har nämligen på till- 
skyndan 'av Franska kvinnornas national- 
förbund framlagt et t  nytt förslag om infö- 
rande av kvinnlig polis i Paris. Qui viv- 
r a  verra, som fransmannen säger . . . 

Ett  miarkligt spainskt lagförslag har 
framlagts av regeringen, om vi v.5ga tro 
den utländska kallan. Dess första avdel- 
ning lyder: 

"Den reglementerade prostitutionen av- 
skaffas . i  den spanska republiken, och re- 
geringen erkänner e j  prostitutionen som 
medel a t t  försörja sig." 

Open Door-kongress i Prag. Den interna- 
tionella sopen D,oor-rörelsen har nu utsänt 
kallelse till sin tredje konferens, som skall 
aga rum i Prag den 24-28 juli 1933. Upp- 
ropet erinrar om de attacker mot kvinnor- 
nas arbetmattigheter, som för närvarande 
göras i så gott som alla länder och riktar en 
eftertrycklig uppmaning till alla, man och 
kvinnor, som a r  medvetna om det nuvarande 
hotet mot kvinnornas oberoende inom för- 
värvslivet och som vill arbeta för ekonomisk 
rättvisa även för kvinnorna, a t t  möta upp 
till konferensen. 

iMånga viktiga frågor stå nu p% spel och 
konferensen i Prag a r  ett viktigt tillfälle 
a t t  slå ett slag för kvinnornas krav. Utom 
stadgeenliga delegater, från ,Open Door-or- 
ganisationerna i olika länder kunna aven 
enskilda medlem.mar deltaga i konferensen 
och övriga intresserade ha rät t  a t t  närvara 
som gäster. 

Förslaget innehåller dessutom utkast 
till straff för soutenörer och bordellinne- 
havare m. m. 

Kanal Pascha las ej ha något emot 
kvinnliga bliplomater, om ryktet talar san- 
ning. Men då skulle högst desamma bli 
placerade i stader, där "kvinnorna ha p3- 
litisk betydelse". Paris och Rom torde 
alltså e j  komma i fråga, påitås det. 

Kvinnliga guvrcrnörer i Ryssland kommer 
kanske e j  a t t  anses som något ovanligt, 
sedan den unga vetenskapskvinnan m:me 
Nina Demme brutit isen. Hon har nam- 
ligen blivit utnämnd till guvernör över 
Sewernaja Semlja, en artisk ö vid, Asiens 
nordkust, tidigare kand under namn av 
Nikolai 11:s land. Guvernören och hennes 
medhjälpare skola e j  blott studera öns 
växt- och djurliv utan aven undersöka - 
möjligheterna för områdets industriella ex- 
ploatering. 

Man tycks ej vilja ftirhasta sig i Jaipan, 
när det galler a t t  tillerkanna hälften av 
landets invånare, d. v. s. kvinnorna, deras 
solklara medborgerliga rättigheter. I 
samband med en allmän revision av valla- 
gen framlade regeringspartiet för två å r  
sedan ett  förslag, som innebar rösträtt 
aven å t  kvinnorna. Förslaget föll emel- 
lertid i överhuset. En i oktober 1930 ut- 
förd statistik uppvisade 13,563,813-kvinnor 
mot 13,730,000 män i röstberättigad ålder. 
Japans totala invånarsiffra ' a r  f. n. 
64,450,005, därav 32,390,155 man och 
32,059,850 kvinnor. Man fruktar, a t t  
kvinnorna, om de hade rösträtt, skulle vo- 
tera u t  mannen, då japanskorna t,aga po,- 
litiken mycket allvarligt . . . 

Arbetsminister !i Roosevelts ministär 
blev som 'förut nämnts, miss Frances E. 
Perk.ins, Amerikas första kvinnl.iga minis- 
ter. Hennes portfölj hör i dessa tider för- 
visso ej  till de mest lättskötta! . 

En klok husmoder använder I F~RALSN~NGSARMENS 
metallputsmedlet N I C KO L omtyckta . berömda I KA-KAO CEYLONTEER 

vilket icke innehåller frätande ämnen av fin-iin kvalitet i vackra av utsökta bästa kvaliteter i 
men andock gör allting blixt blankt. halv-kg-burkar e1.i paket om pak. vm m, ï5O.lOOo.51'gr. I 100gr. Pris 4 8 5 0  p r  kg. Pris 1 2 o - , 1 4 : -  p r  kg. 

I - I parti'och minut från 
Engros: HERMANN* DER LIEN Frileningsarmens Handelsdepartement 

STOCKHOLM Kungsgatan 3 östermalmsgatan 71. Stockholm. Tel. 67 63 23 (växel) 



Nya medllemmar. 

P a l k ö p i n g: fröken Ingrid Dahlman, 
fröken Signhild Dahlman, f-ru Anna Greta 
Hendén, fröken Ebba Hägglund, fru Betty 
Jacobsson, fru Ingeborg Landahl, fru Al- 
frida Lindell, fru Elsa Nyström.. - 

G o t l a n d: fröken Cecilia Bachér, fru 
Barbro Bolin, frd Ulla ~Mx>lin, fru Elma 
Procopée, fröken Margit Walén. . 

H a l m s t a d: fröken Carola Ahlberg, 
fru Alfhild Alexis, fru Axel Andersson, 
fröken Hedvig Andersson, fru NIarta Berg, 
fröken Alma Bernander, fru Anders Bernt- 
son, f& J. Brane, fru Arthur Börjesson; 
fru Hilding Börjesson, fru Bruno' Ehren- 
feldt, fru Ph. Ernlund, fru Ake E.kman, fru 
E. Englund, fru Anna Eriksson,. fröken 
Ragnhild FagerstrDm, f ru  Ragnhild Gille, 
fru Hilda Grönqvist, fru Simon Gustafsson, 
fru Maja Hallberg, fru Maja Hederström, 
fru Gustaf Heurén, fru Greta Hillgård, fru 
Signe Hyltgn-Cavallius, fru Hilda Johans- 
son, fru Petter Johansson, fru Per Kjell- 
man, fru Anders Krönlein, fru Anita Ljung, 
fru Ester v ju ng gren, fröken Ida Lundlhrg, 
fru Margareta Nordlöf, fröken Lisa Olsson, . 
fru Jonas Palm, fru Ruth Palm, fru Ernst , 
Persson, fru Gunnar Persson, fru Gurli 
Persson, fru Lisa Persson, fröken Lilly Ro- 
sencrantz, fru Anna-Lisa von Segebaden; 
fru Anna Natalie- Sj.Sholm, fru Hildur gtel- . 
ling, fru Svea Stenby, fru Hedvig StAhl- 
gren, fröken Anna Svenselius, fru Ethel 
TThornqvist, fru Gustaf Wirgin; fru Egon. 
Ydén, fru Zandra Zetterqvist. 

. K a r l s k r o n a :  fru Ruth Boethius, f ru;  
Inga Callin, fru Rake1 Griinberg, fru 
Nanny Håkansson, fröken Karin Kjällkvist, 
fröken Erika Magnusson, fru Annie Rund- 
qvist, fru Evy Skantze; fru Astrid Stefens- 
son, fru .Brita Södöö, fru !Greta Tgrold. . 

K a r 1  s t a d :  fru Sara Dahlgren, *u 
Anna Elgh, fru Elsa ~ustaver,.fröken,iTen- 
ny- Johansen; fru- R. . Lundström, f& G*, ' 

t a  PAhlson, Rottneros, fru Vera Rydén, fru 
Hanna, TayloriJonsson, fru Anna Tydén. 

K r i s t i a n s t a d: friherrinnan Marthe 
Barnekow, doktorinnan Margareta Samuels- 
son.. 

L a n d s k r o n a :  fru Anna Brante, fru 
Rannveig Colbjörnsen, fröken Gerd Gulich, 
fru Victoria Hammarström, fru Barbro 
Kbylenstierna, fru Mimmi Nilsson. 

L i  n k  ö& i n g:  fröken Britta Darell, fru 
Hadders, fru Wykman. ' 

L u n d: fru Tora Böök, fröken Ingeborg 
De Fine Licht, f ru  Amanda Hultén, fru 
Ann.a Kull, fröken Eugenie Larsson, fru 
Ester Palmborg, fru Nora Widmark. 

M a l .m. ö: fru Rut Dahl, fru Ebba Da- 
vidsson, fru Eva Munck af Rosenschöld, 
fru Gerda 'Metzén, f ru -  Rosa Olsson-Hell- 
ström,. fru Ellen Thorsson. 

M a r i e s  t a d :  fru Maja Brun, fru Evy 
Bissmark, fru E. Forsbom., ' . . 

N o r r k ö p i n g: fröken Gerda Ström, 
fru Karin Thalin. 

N y k ö p i n g: grevinnan Ingeborg Hel- 
lichius-Cronhiel-m, fru Gerda Högstedt-Nils- 
son, fru Hilda Karlsson, fru Ebba Lind- 
gren, fru Anna Solders, fröken Edith Tomt, 
fru Ellen .Akesson. - 

S t o c k h o l m: fru Irma Andersson, fru 
 ila Bonnier, fröken JkErit Bach&, f r u '  
Ella Bank-Larson, fru Eva B,erg,' o c k e- 
b y, f m  Ingeborg Björklund, T u l l i n g e, 
fn i  .Eva. Bonnier, fröken Hildur Borgvall, 
fröken Eva Boström, fru Fanny Carlgren, 
fru Carolina Cederblom,'fröken Gerda Dani- 
elsson, fru Ulla Edin, Experimentalfaltet, 
fröken Elsa Ericsson, fröken Sigrid Fresk, 
fru Marta Friestedt-Hjorth, fröken Rut 
Gavelin, fru Alma Grönfeldt, S t o c k- 
s u n d, fru Greta ~ u s t r i n ,  S t o c k s u n d, 
fru Lotty H.aglund, A p p e l v i k e n, frö- 
ken Tilda Hansson, fru Märta Holm, fru 
Marja Höglund, fru Elisabeth. Högström- 
Löfberg, fru Anna Key, fröken Elsa Kje- 
,derqvist, fru Lilly Kjellén, S t o c k s u-n d, ' 

. . :fru Hildur Koersner, .froken Elsa Lager- 
. .  . . . ' . ._ . . . . .  

.,.eim och . s%or ~ a m e r , . b m  ha det besvärligt med sina vär- 
O kande, fötter och ben samt ha svårt att f å  

skor, tag närmare'&da på +ad idet lätta F~eika-Wizard fotstödet av läder för- 
:mar. uträtta och.likas9 hur den gummifria, Wtt- och stoppbara Aderbråckstrumpan med 
samma namn verkar. - Se och prova också våra bekväma !ch på samma gång ele- 
ganta, ortopediska skor med extra.läderpaclplingar i hhlfoten och förlängd bakkappa. 

Lagerso~ms~ Kungsgatan. 4 Stockholm. 
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löf, fröken E1isabet.h Landau, fru ,Dagmar 
Lichtenstein, fru Greta R. Linse, fru Ebba 
Lundgren, fru Elsa Lundqvist, fru Gun- 
hild Lugn, fröken Ester Nordhamniar, fru 
Ingrid Prytz, fröken Greta Rydberg, fru 
Vavi Schlyter-Johnsson, f ru  Anna Skog, 
fru Karin Sobel, S a l t s j ö .b a d e n, fru 
.Frida Winner,strand. 

T o m e l i 1'1 a :  fru Agda Andersson, 
fröken Hïldur Frising, f ru  Olga Jepson, 
fröken Eva Lind,blad; fru Clara Lunclh, fru 
Greta Nilsson, fru Johanna Persson, fröken 
Herta Ester Sjöstedt. 

, V a r b e r g: fröken Elin ~ l r n ~ v i s t ,  frö- 
ken Inez Bergendorff, f ru  Hedvig Benson, 
.fru Hulda .Benson, fru Brita Cederberg, 
frök. Olga Olsson, fröken Anna Greta 
Sjöblom, f ru  Elsa Sjögren, fru .Maria 
FVi j km ark. 

V a x j ö: . f rb  Linnéa B.acknian, fru Björk- 
lund, f ru  Olga Hloppe, fru Greta Leyin, fru 
Dicken Stenhufvud. 

Ö r e b r o: f ru  Hillis Mante, fröken. Svea 
.Nyberg, advokat Elsa Rosenberg, fru Gun- 
.hi:ld von Sydow. 

Ö s t e r s u n'd: fru Fanny Ashling, fru 
Elsa bes ko^, fru Margit B.<uvin, fröken 
Inga H.al!grenj.fru Gerda Hedenmark, fru 
:Margit Hellström, fru Herta Hyllengren, - 
fru Irma Hörnfeldt, fröken Tea Jansson, 
.fru Elsa Nylin, fru Hildegard Sellgren, fru 
Aana, Wåjdin. . ... . 

'. l - .  P 

.- 

Ett steg i e t t  riktning torde man kunna 
%kalla justitieministerns förslag i propssitio- 
i i e n . ,  domsagoförvaltningens omläggning, 
då han fäster u p p m ~ ä r k s a ~ e t e n  på a t t  fö- 

. . 

På grund av bristande utrymme och hopat 
material ha  några av kretsnieddelandena 
tyvärr n ~ å s t  anstå till nästa nummer. 

H a l iii s t a d s k r e t s ,e n firade sitt 
tioårsjubileum i samband med årsmötet den 
17 febr. Ordföranden halsade kretsens nied- 
leilmar hjärtligt välkomna, varvid .hon sar- 
skilt vande sig till kvällens gast, fru Elisa-. 
:bet11 Quensel och kretsens hedersordföra-n- 
de, grevinnan Stina Mörner. 

isledan årsberättelse, kassaredogörelse och 
revisionsberättelse föredragits, beviljades 
ansvarsfrihet för clet gångna 'året. Haref- 
ter  förrättades val av ordförande, varvid 
fröken Anna Ljungberg omvaldes ined ack- 
lamatison, liksom de övriga styrelse1edam.ö- 
tema. I stallet for fröken Ebba Pagander, 
som avlidit, valdes fröken Nar i t  Olde, kas- 
saförvaltare. .Ordf. bad a t t  f å  till proto- 
kollet antecknat e t t  tack för de sju ar; frö- 
ken Pagander fungerat som Halmstads- 
kretsens kassaförvaltare med en trots'sjuk- 
dom aldrig svikande plikttrohet. Till supp- , 

leanter omvaldes f ru  Gerda Aurelius och 
nyvaldes fru Lisa Mårtensson-Frenne. Re- 
visorer och revisorssuppleanter omvaldes. 

Till a t t  representera kretsen vid årsmöte$ 
i Norrköp:ing valdes fröken Ljungberg, fru 
Hernqvist, fröken Håkansson, f ru  Spiik och 
fru Berggren. 

Kretsen beslot anslå 24 kr. till barnbe- 
spisninbn i Norrland och 25 kr. till Hem- 
systervei*ksandieten. E t t  stipendium på 100 
kr. har tilldelats en elev vid Wendelsbergs 
f olkhögskda, . f röken Ingrid Persson. 

Ordf. höll ett klart och innehållsrikt fö- 
redrag on1 Halmstadskretsens bistoria. 
Kretsens .första uppgift blev a t t  skaffa la: 
net en stipendiefond. 

reslajga anordningar skulle inilebära ft'll Kretsen har under de gångna tio hren 
liksj%lliglzbt mellan manliga o& I~vinnlG~ haft 68 kretsmöten och.styrelsen mer an 70 
a s $ w t t e r  ifraga o m  ut bildningen, sammanträden. #Man har haft 47 föredrag f ör - .  

'ki-etsen och d.essutom 5 o.ffentliga föredrag, 
I därav en del tillsamnlans med andra kvin- 

'noföreningar. De .ha spelat teater, både för 

. P O R  L A . @ORDS VA TZEN 
drickes numera a v  alla finsmaka& 

H. M. Konungens 
Hovleverantör. 'PO.RLA BRUNNS AKTlEBOLilG BORLA - H. I<. H. Kronprin- .. ' 

- .  sens Hovleverantör. 
- , y  "' . . . . . .  . 



offentligheten och enbart f ör kretsen, an- 
ordnat utställningar och diskussioner. Ef- 
ter föredraget höll fru Anna Olsson ett 
versifierat tack till styrelsen, varefter frö- 
ken Karin Lundberg överlämnade blommor. 

Därefter spelades en fyndigt hopkommen 
revy. Författarfirman Halpin-Johansson 
avhurrades, och sedan följde supé, i vilken 
154 Fzedrikor deltogo. 

Sedan visades en vacker tablå, arrange- 
rad av fru Anna Berggren. Den kallades 
Hertha och var en allegori över hur den 
unga kvinnan på Fredrika   rem ers tid var 
fjättrad i fördomar men genom hennes in- 
flytande och arbete, med hjälp av dikten och 
religionen frigjordes frAn sina bojor liksom 
Fredrika Bremer med dessas hjalp själv 
blivit fri. Fru  bergg gren höll i anslutning 
till tablån ett anförande, vari hon tolkade 
Fredrika Bremers och F. B. F:S idé och 
Halmiitadskretsens arbete för dessas för- 
verkligande. Fru Anna Knutsson läste upp 
en av henne själv författad versifierad 
hyllning till kretsens ,stiftarinnor och över- 
lämnade blommor. Från Varbergskretsen 
anlände lyckönskningstelegram. 37 nya 
.medlemmar antecknades. 

H ä r n ö s a n d ' s k ~ r e t s e n  .hade d. 13 
febr. anordnat en Ibsenafton å Stadshotellet. 
Huvudpunkten p% programmet var ett före- 
drag av fru ,Margit Muscat, Sundsvall. Hon 
lämnade en inressant skildring av Ebsens 
liv och diktning, och darpk bidrog fröken 
E. w~sterströim till) underhållrhgen med de- 
klamation ur Peer Gynt. Några musikstyc- 
ken av Grieg utfördes p% fiol .av fru Annie 
Wikland, ackompanjerad av fru Olga Swed- 
berg, och samme tonsättare tolkades i några 
sånger av fru iMiargit Hammarberg. 

Senare vidtog under glad s t ä m h g  supé. 

K a r l s t a d s k r e t s e n  hollden3 
febr. sitt första sammanträde för %ret i 

. Stadskällarens klubbrum. På f öredrag- 
ningslistan stod främst dryftandet av en 
motion i stadsfullmäktige .angående in- 

skränkning i tiden för butikers ÖppethaBo 
lande i staden, av magistraten överlämnad 
till kretsen för yttrande. Inledare var fm 
Hellberg. 

Den 15 febr. firade kretsen sitt 10-a r~  
jubileum med en glänsande fest i Frimto- 
rarlogens sällskapsvåning. Omkring 120 
medlemmar deltogo. Aftonen var tänkt 
som en bjudning på Fredrika Bremers tid 
Man togs emot i rum, upplysta endast av 
skenet fran ljus i kronor och kandelabrarD 
och det var en tjusande syn a t t  se den sto= 
ra skara gäster som i vackra gamla dräk- 
ter sirligt rörde sig darinne. Sedan var- 
den i ett  högstamt och poetiskt tal givit 
festen dess ratta bakgrund och tiliika haP- 
sat gästerna välkomna, avåt man supé 
under hög stämning. Tal höllos, och en 
lustig, för kvällen förf attad bordsvisa 
sjöngs. Efteråt följde ett rikhaltigt uaio 

derh2lllningsprogram med deklamation, 
sang och musik, och gamla danser tråddes, 
tills timmen blev sen och man mBste sk% 
jas och stiga ut  i det 20:de Arhundradet 
igen! : . .?;; 'q ..-,A 

K r i s t i a n s t a d s k r e t s e n  höll sitt 
12:e årsmöte d. 8 febr. under ordförande- 
skap av f ru  Elsa Nordlund. 

Sedan protokoll fr%n föreg. Brsmöte samt 
ars- och revisionsberättelserna upplästs och 
ansvarsfrihet -beviljats, förrättades val, som 
utföll salunda: Till ledamöter i styrelsen 
omvaldes fru Elisabeth Sjövall, fröken CIa  
r a  W n c k  af Rosenchöld, fruarna Elsa Nor- 
denskjöld, rOlgine Pallin, Ellen Nilsson, An- 
na F'ischer, Lotten Borg, Maja Engberg och 
Elsa Nordlund samt fröknarna Anna Lund- 
quist, Ellen Widerberg och Fbsca Leifert. 
Suppleanter blevo fröknarna Lilly Celander, 
Alma Hansson och Elsa Jönsson samt fru 
Astrid Feuk. Till revisorer valdes fru An- 
na Nilsson och fröken Elna Gertzell med 
fruarna Maria Reijbel och Matilda Ham- 
marlund som suppleanter. Till mötesvär- 
dinnor valdes fruarna Fischer och Dörring 
samt fröken Alma Hansson. 



H E R T H A  

Till medlem i länsnämnden för stiperidie- 
institutionen valdes fru Elsa Nordlund. Till 
ombud vid årsmötet i Norrköping i juni 
valdes fruarna Nordlund, Nordenskjöld och 
Pallin med fru Engberg,. fröken Hansson 
ooh fröken. Widerberg som suppleanter. 

Efter förhandlingarnas slut talade Quel- 
qu'une (fil. mag. M. Lindqvist) om "Präs- 
ten vid havet"! Industr'ihotdlets festsal 
var till trängsel fylld av en uppmärksam 
och förtjust publik 

Som inbjudare till föredraget stodo, utom 
F.-B.-F.-kretsen, Husn1.-föreningen, Mode- 
rata o. Frisinnade kvinnoklubbarna samt 
Vita Bandet. 

Fröken Lindqvist välkomnades av fru El- 
sa Nordlund samt avtackades .av Husm.-för- 
eningens ordf. fröken Alma Hansson. Ef- 
teråt vidtog ett angenämt samkvam, varvid 
fröken Camilla Rasmussen underhöll med 
musik. 

L a n d s k e r o n a k r e t s e n  hade sitt 
årsmöte tisd. d. 14 febr. på flickskolan. 
Ars- och revisionsberättelse godkändes och 
ansvarsfrihet beviljades. :Styrelsen omval- 
des med undantag av fröken Dagmar Wess- 
man och suppleanten fröken Hilma Anders- 
son, som avsagt sig Aterval. I fröken Wess- 
mans ställe valdes äldsta suppleanten frö- 
ken Elisabeth Sandstedt till styrelsemed- 
lem och till suppleanter nyvaldes fru Lin- 
nea von Wachenfeldt och fröken Elsa Lind- 
.halm. Att representera kretsen på årsmöiet 
i N,orrköping utsågos fruarna Torpson ooh 
N.unck af bsenschöld .samt rektor Cervin. 

Sedan ordf. redogjort med några ord för 
förbundets verksamhet, överlämnades ordet 
till fil. mag. fröken Marta Lindqvist, som i 
ett  ' av  humor ocih allvar präglat, mycket 
uppskattat föredrag talade om "Några da- 
gar med en kvinnlig journalist". 

Efter föredraget vidtog ett synnerligen 
animerat samkvam med tesupé, under vil- 
ket uppfördes en l'iten sketch "Har hemma i 
Mellanstad, teskvaller" av Baraja. Musik 

I I 
l Tandteknikerelever 1 1  

L Munkbron 11, Stockholm. - I 

mottagas. Gedigen utbildning i mo- 
dern kautschuk-, guld- och 

powlinsteknik. 
Kurserna ledas av leg. tandlaknre. 

CENTRAfiLABORA TORIET, 

piano utfördes av musikdirektör Bertha 
Jönsson och rektor Valborg Cervin sjöng, 
kostymerad i B@talsdräkt, några sånger 
från den tiden. D:essa nummer väckte samt- 
liga livligt bifall. 

- 

L u n d a k r e t s e n  hade den 17 febr. 
ett talrikt besökt ,sammanträde å Södra Sve- 
riges S juksköterskehem, under ordf örande- 
skap av fru Carola Eklundh. 

isedan en del f öreningsärenden, såsom 
frågan rörande Internationella kvinnoalli- 
ansen nbeliandlats, föredrogs och godkändes 
årsberättelsen för Hertha-hemmet, ävensom 
dess och Hjälpkassans revisionsberättelser. 
'Från revisorerna, fröknarna Hanna Möller 
och Ellna Persson,. förelåg avsägelse, och 
till deras efterträdare $aldes fröknmna 
Martina Weibull och Stina Pålsson. Supp- 
leant b1ev.fi.u Astrid Mjöberg. 

Därefter höll professor E. Widmark ett 
synnerligen intressant föredrag om "Kemi- 
en inför r.ättaM. Utgående från frågestall- 
ningen: har .vetenskap och kultur gjort 
människorna lyckliga? - företog talaren 
en rannsakande granskning av kerniens 
skuld- och förtj anstkonto. 

Efter sup611 vidtog samkväm, vakid 
sang utfördes av elever vid sjuksköterske- 
hemmet. . . 

M a l m ö k r e t s e n sammanträdde den 
20 febr. till ordinarie Arsmöte under fru 
Elisabeth Quensels ordf.-skap. Sedan års- . 
och revisionsberättelserna upplästs och god- 

' 

kants, omvaldes samtliga styrelseledamö- 
ter, som voro i tur  a t t  avgå, med undantag 
av fröken Maria Kärrberg, som undanbett 
sig omval. I hennes stalle invaldes fru, Anna 
Emil-Olsson. 

Efter f öreningsangelägenheterna före-. 
kom diskussion över iimnet "Gift f i n n a  i . 

förvarsvarbete", inledd av jur. kand. Sigrid 
Hjelm-Elovson. Efter a t t  inledningsvis ha 
betonat, a t t  vissa. frågor kunna vara av så ' 
stort samhälleligt intresse, a t t  de kunna 

I Kahns Tvätt I 
I arbete. Hämtas. Gy//enborgsg. 8. 

Te/efon 53 77 20. I 
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berättiga tvångsåtgärder mot enskilda. 
övergick inledaren till en granskning av 
.fralgan, huruvida de fördelar som kunde 
vinnas av tvAngsåtgarder, åsyftande a t t  
driva den gifta kvinnan från förvärvsarbe- 

- te, vore s% stora, a t t  de kunde berättiga 
den skada, et t  sådant ingripande skulle 
medföra. Tal. uppehöll sig harvid e j  blott 
vid de för- ~ i ~ h  nackdelar som de gifta kvin- 
norna och deras familjer skulle kunna lida 
härav utan även vid den inverkan, sådana 
bestämmelser skulle ha på arbetet, på de 
ogifta kvinnornas utbildningsmöjligheter 
och den allmänna inverkan p% familj och 
samhälle, som sådana ingripanden skulle 
medföra. 

Därefter utspann sig en livlig diskussion 
som avslutades med a t t  de närvarande för- 
enade sig i en önskan a t t  et t  referat av 
densanma skulle inflyta i Hertha, vari be- 
tonades, a t t  mötet uttalat sin bestämda 
uppfattning om at t  åtgärder i syfte a t t  ute- 
stänga de gifta kvinnorna från f ö r v ~ s -  
arbete skulle medföra väsentliga risker för 
hela kvinnorörelsen. 

 nötet avslutades med samkvam. 

N o r r k ö p i n g s k r e t s e n  kar  haft 
sitt årsmöte å Verkmästarefö~bundets 
lokal under ordförandeskap av borgrnästa- 
rinnan Fanny Björkman. Ars- och revi- 
si.onsberättelserna upplästes och ansvarcfri- 
het beviljades. Till styrelse omvaldes fru 
Fanny Björkman, fröken Gerda Malmström, 
fru Elsa Alkman, fröken   bet ty .Olsson, frö- 
ken Emelie Andersson, fru Ebba Becknïan, 
fröken E'sther Lindström, fru H'ilda Öh- 
man, fru Karin Endlund, fröken Rutih Dahl 
och fröken Dagmar Wessberg. Även supp- 
leanterna, fru Ingeborg Hanströnl och frö- 
ken Gertrud Helin, omvaldes. Till reviso- 
rer återvaldes fröken Octavia Lundell och 
fröken Gerda Lundman med fröken Ean- 
na  Aström mm suppleant efter fröken Sig- 
rid Sandberg fröken Elin Malmberg 

Till kretsens representanter vid somma- 
rens årsmöte valdes från styrelsen ordfö- 
randen, f ru  Fanny Björkman, samt fru Hil- ' 

ma Öhman med fru Karin Edlund som supp- 
leant, och från kretsen fru Anna Lisa Ha- 
darsson, f ru  Elsa Ihrfelt och fru Emma 
Reventberg med fru Helga Lindwall samt 
fru Marianne Lutteman som suppleanter. 

Av årsberättelsen framgick a t t  kretsen 
hade ett av  apbete och livaktighet präglat 
å r  bakom sig. 

Efter årsmötets slut vidtog samkvam, 
varvid fru Marianne Lutteman uppläste 
ett föredrag om Fredrika-Bremer-Förbun- 
dets trädgårdsskola vid Apelryd av fru 
Myaja Strandberg. För musikunderhåll- 
ningen svarade fröken Aina Bothvidwn och 
fru Karin Wistedt på ett mycket angenämt 
sätt. 

N y k ö p i n g s k r e t s e n  höll d. 6 febr. 
årsmöte i Odd fellows klubblokal under ' fru 
Klara  kullst tran ds ordf.-skap. Ars- och revi- 
sionsberättelserna upplästes och godkander 
.cch styrelsen beviljades ansvarsfrihet f ör 
årets förvaltning. Av årsberättelsen fram- 
gick, a t t  arbetet fortgått efter samma rikt- 
linjer som föregående Ar. .  Medlemsantalet 
har under året ökats till 130. Därefter för- 
rättades val av styrelse. Den gamla styrelsen 
omvaldes och utgöres av fru Klara Gull- 
strand, ordf., fru Karin Göthman, v. ordf., 
fröken Gertrud Unger, sekr., f ru  Thora 
Munke, kassaförvaltare, och fröken Mathil- 
da Olsson. Suppleanter: fru Anna Wester- 
blad och fröken .Märta Drake. Till reviso- 
rer omvaldes fru Ella Wennberg och ny- 
valdes fru Elsa Fischer efter fru Hedvig 
Schenströni, som undanbett sig Aterval., Till 
revisorsuppleanter omvaldes f ru  Elvira 
Lundgren och nyvaldes fru Anna Eriksson. 

Till ombud i hmsysterkommittén om- 
valdes fru Elsa Beijbom med fröken Mathil- 
da  Olsson som suppleant. Att  representera 
kretsen vid årsmötet i Norrkiipiag den 8 
och 9 juni utsågos fru m a r a  'Gullstrand, 
fru Elsie L-junggren och f ru  Elsa Fischer. 
På., styrelsens förslag beslöts vidare a t t  
tillställa de övriga kvinnaföreningarna i 
staden e t t  förslag om at t  gemensamt an- 

Tillverkare: 

väUemakande bords- och inlaggwings2iftåka Ko8 Akfii@boiag 
Boilniis 



ordna ett offentligt föredrag med doktor 
Jakob iBillström som talare. 

Härefter överlämnades ordet till kval- 
lens föredragshållarinna,' fru M. v. Konow, 
som i ett fängslande föredrag förde åhö- 
rarna ned till nationernas huvudstad och 
lat dem i snabba drag f å  en intressant. in-. 
blick i .det internationella jättea~bete, som , 

i politiskt och socialpolitiskt hans-eende be- 
drives därnere.. Föredraget, som å.hördes 
med spand upp~närksamhet, .belönades av 
det talrika, auditoriet med livliga applåder. 

Slutligen vidtag tesupé, varunder sång 
utfördes av fröken Elsa Broomé, ackoni- 
panjerad av f ru  Helny Lundgren. 

tacksamma 'och talrika publik, som till 
trängsel fyllde lokalen. 

Omedelbart efter föredraget hade kretsen 
årsmöte å Stadshotellet. ,Styrelsen omval- 
des och utgöres shlunda av f ru  Maja Lund- 
gren, ordf., fru Berna Larsson, v. ordf., 
fröken 'Tora Lundgren, sekr., fru Agnes 
Kumlh, kassaförvaltare, och f ru  Karin 
Lundh, mötesvärdinna. Suppleanter fruar- 
na Anna Udd,enberg och Gunhild Krafft. '  
Revisorer och revisors~uppleanter omvaldes 
aven. 

Till kretsrepresentanter vid årsmötet i- 
Norrköping valdes fruarna Maja Lundgren, 
Agnes Kumlin och Karin Lundh med fru 
Bw?a Larsson och fröken Tora Lundgren 

T o m e l i 1.1 a k r e t s e n samman-. so:m supp le~n t~r .  
trädde till årsmöte den 9 febr. å Stora ho- 
tellet under - fröken Sigrid Hakers ordfö- vidtog samkväm. 

randeskap. Ars- . och revisionsberattelse , . 

godkändes, styrelsen beviljades ansvarsfri- Ö r e b ' i  o k r e t i e n .hade d. 6 febr. års- 

het, Till ordförande efter fil. mag. Elsa möte å Risbergska skolan. Av årsberattel- 

~ ~ ~ ~ ~ o ~ ,  som avflyttat från orten, valdes sen framgick, a t t  kretsen. haft  6. ord. möten 

fil. mag. Eva Lindblad, Till vice ordföran- samt en utflykt till Stugföreningens som- 

de. omvaldes fröken Sigrid Haker. Övriga marhem i Klunkhyttan' 

i tur  avgående styrelseledanlötor omval- Behållningen av en under våren anordnad 
des. Till suppleant fru Agnes soaré har skänkts tifi studiehjälp å t  tvenne 
Rosengren 'i st. f. fru Helga olsson, som mindre bemedlade unga flickor från sta- 
avflyttat. Revisorer och revisorssupplean- , den. Lansstipendiet på 275 kr. har tilldelats 
ter omvaldes. Till qmbud vid arsinötet val- en elev vid .Kgl. högre karinneseminariet. 
des fröken Eva Lindblad, fröken Sigrid Nedlemsantalet var vid årsskiftet 135. 
Haker, fru Ebba Bengtsson med fru Ag- - Anivarsfrihet. beviljades. Till ordförande 
nes Rosengren. ,och fru Vanda Öberg som omvaldes rektor Martha Grönvall. Av de 
ersättare. 

Efter förhandlingarnas slut 'höll fil. niag. 
Marta Lindquist, Stockholm, f öredrag över 
amnet: Några dagar med en kvinnlig 
journalist. 

V a r b e r g s k r e t s e n  anordnade den 
15 febr. offentligt föredrag i Församlings- . 
salen av fil. mag. .Märta Lindqvist, S~oc l -  
holin., över amnet "Prästen vid havet". 

styrelsemedleinmar som vor0 i tur  a t t  avgå, 
on~valdes fruarna Signe Lundgren' och Eli- 
sabet Karlsson. Efter fru Karin Molin val- 
des fru Marta Gaibrielson och på, vakant 
plats fru Vivi Warne. Till revisorer omval- 

. des. .fröknarna /Eva Örström och Ingeborg 

. Sahberg. Till ombud vid för.bundets års- 
möte. i.  No~rköping i. juni utshgos fruarna 
Signe Lundgren och Elisabet .Karlsson samt 
fröken Elsa Lindh; Vidare förrättades val 

Föredraget, som beledsagades av qkiopti- . av samkvämskommitté samt, ombud i Mors- 
konbilder, gav en levande bild av. sjömans- ; ':dags-kommittén och Örebro kvinnoförening- 
prästens svåra och ansvarsfulla 'arbete och, ars  samarb'et~kon~.mitte" . . . 
åhördes med spand upp-arksainhet a+ den . Efter \  förhaNlingarna följde samkväm 
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med kaffe. Fröken Julia Tideström under- 
höll med sång, ackompanjerad av fröken 
Greta Hallin. Vidare förekom uppläsning 
av några tidsbilder från 1890-talet ur  .tid- 
skriften Dagny. 

Ö s t e r s u n d s k r e t s e n  höll den 31 
jan. årsmöte å Hov. Styrelsen o.mvaldes. 
T111 v. ordf. efter fru Miartha Hedberg, 
som l h n a t  staden, valdes fru Ruth Has- 
selberg och -till suppleanter nyvaldes fru- 
arna Ru$h Enander och Maggie Strokirk. 
Fru Margareta Nilsson hade avböjt åter- 
val. Styrelse- och revisionsberättelserna 
godkändes, och ansvarsfrihet beviljades. 
Östersundskretsen hade denna gång slagit 
sig ihop med Föreningen. Norden och Mo- 
dersmålslärarnas Förening, om ett föredrag 
av (en dansk) lektor Emil Fredriksen, som 
på ett briljant sätt kaserade om sina erfa- 
renheter som dansk lektor i Sverige. Han 
avslutade sitt anförande med at t  berätta H. 
C. Andersens saga om "Snurran och Bol- 
lenM,'och han fick därvid tillfälle a t t  visa, 
a t t  han aven var en förträfflig skåde- 
spelare. Föredraget belönades med en varm 
appl%d och landshövding Munck av Rosen- 
schöld frambar de närvarandes tack. Där- 
efter intogs supé. 

Den 11 febr. gick den av östersunds- 
kretsen anordnade soarén av stapeln å 
östersunds teater, vars salong var s% gott 
som till sista p-s fylld. 

Fuciks glada Floretinermarsch spelad av 
Kungl. J.ämtlands Fältjägarregementes mu- 
sikkår inledde programmet. Därpå hälsade 
landshövdingskan dr. Hanna Ry&h Munck 
av Rosenschöld de närvarande välkomna 
i ett briljant anförande, vari hon talade 
om at t  soaréns netto skulle användas till 
.förmån för Jämtlands läns stipendiefond 
f ör kvinnlig yrkesutbildning. Hon gav aven 
en träffande bild av Fredrika Bremers 
personlighet och outtröttliga strid för sina 
idéer. Några skolflickor dansade därefter 
med rytm och klam en folkdans i vackra 
dräkter. Programmet upptog sedan musik, 
en drAplig monolog "Flöjtsolo", ett förtju- 
sande marionettspel "Dockbröllopet". Där- 
efter följde Snoilskys dikt "Citron och ny- 
ponblomna" på e t t  illusoriskt sätt omsatt i 
en pantomim, vidare en graciöst dansad me- 
nuett och som sista nummer en med stor 
säkerhet spelad opera i en akt "Hela livet 
a r  en glad operett". 

Festkommittén hade därefter ordnat supé 
med dans p& hotellet Standard. 

:Soaréns netto uppgick till 554 kr. 

jfJea$haS redaktionskommitté består, f örutom 
av tidskriftens redaktör, av : K a r i n 

F j a l l b a c k = H o l m g r e n ,  I d a  von Morngren och Axianne  
T h o r s t e n s o n .  -. - - ..._ ... . . ... . .:. . . 
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