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MEDBORGARSKOLANS 
HÖGTIDSDAG Tidevarvet N:r 16 

Den kvinnliga medborgarskolan vid 
Fogelstad mottog på sin högtidsdag 
många telegram brev och besök som 

bevis på det intresse, varmed skolan 
omfattar icke minst från Frisinnade 
Kvinnors Riksförbund. Flertalet av 
de intresserade kunde dock inte vara 
med på invigningen Det är därför, 
som vi  i detta nummer ägna så ston 

utrymme i bild och text åt Medhar- 
garskolans högtidsdag 

ledande artikeln är en sammanfattning 

sammanfattning av Elisabeth Tamms tal 
vid invigningen av Medborgarskolan 

na antagit en lag om internering av 
sedlighetsförbrytare Händelsen ger 

Den 

Den danska riksdagen har i dagar- 
. 

anledning till en granskning av detta 
spörsmål och dess läge i Sverige i ar- 
tokeln En ny värdering 

I ett föregående nummer har fru 
Frida Stéenhoff uttalat m något 
skeptisk uppfattning ar den Freudska 
drömläran och tillflörligheten av de 
tydningar, som tillkomma genom den 
Freudska metoden. Doktor Alfhild 
Tamm sakkunnig pi psykiatriens område 

område bemärker härtill an den av fru 
henne Grupp av Medborgareskolan 

fröken Tamm t i l l  höge 

Stéenhoff kritiserade metoden icke är 

dra vetenskaplig för vars eventuella 
. .~.- . Freuds egen men en enklare och mindre - Du sol som uppenbarar och räds ej mörksens snaror. 

misslyckande Freuds drömlära icke är 
ansvarig 

din makt i minska plantas saft 
giv oss din ljusa skaparkraft 
så länge dagen varar 

Vår håg är varm men kort vår tid 

Om du en bön förnimmer 
du våra föders gudom sprid 

Tänd ädel strid giv hägnad härd 
lät som en ljungeld andens svärd 
gå framför våra skaror. 

Lys vida över folk och land 
gör tik vår själ gör fast vår hand 

att vi i fröjd må bära än 

som gamla våra år 
och vandra fram som säningsmän 

i världens unga vår 

SÅ rom i varje land socialdemokratiens 
socialdemokratiens första förkämpar en gång arbetatde 
arbetatde för att göra arbetarklassen med- 
veten om sitt lägre om sin obrukade 
makt och sina möjligheter. så framträder 
framträder nu fru Katti Anker-Möller i 
Norge för an väcka och samla de 
norska husmödrarna Vi meddela i till våra verk ditt skimmer 
dag ett utdrag ur det föredrag med 

vilket hon reser runt Norge i detta 
syfte Det erbjuder möjlighet till in- 
tressanta jämförelser HEIDENSTAM. 

gå fram gå fram, du nya dag, 
med morgonsång och hammarslag 

Farliga kvinnor och ofarliga av 
Annie Lean är m liten skiss som av- 
slöjar den mederna upplagan BY den 
farliga kvinnan De ofarliga det är 
enligt författarinnan just de som an- 
nars anses farliga, nämligen kvinno- 
sakskvinnorna 

! 

I sista stund kommer m erinran om 
att lördagen den i 8  april är Birkagårdens 
dens insamlingsdag Bet hade annars 
varit frestande att med m skildring 
från detta arbetets, kärlekens och 
kamratskapets hem ute i en utkant av 
Stockholm närmare begrunda uppmaningen 

uppmaningen att stödja Sveriges första settlement 
settlement Men många av våra läsare 
känna redan till den verksamhet som 
där bedrives bland barn. ungdomar 
och vuxna, för att bereds människor 
av olika områden tillfälle att mötas 
som likar De im känna Birkagården 
den, behöva säkert inte m a  än denna 
erinran om lördagen den i 8  april för 
att komma ihåg att rända in sin gåva 
till Birka-gården Stockholm. Det gäl- 
gäller att samla medel till verksamheten 
för den närmaste framtiden 

Husmoderns arbete 
Konsumtionsföreningen Stockholm m. o. 

, 

Rektor Honorine II Larsson Katrineholm 

består till icke ring del i utväljandet av de bästa inköpskällorna 
För livsmedel är valet lätt I våra 95 butiker gäller principen 

högsta kvalité till lägsta pris 

N:r 16. 3 årg. 1925. 

Början au en saga 
Jag under om inte alla svenska svärma 

för det nordiska samarbetet Det gör inte 
alla normän och inte alla danskar med 

de som svärma för eller böja sig för denna 
tanke äro tillräckligt många för att trollformeln 
formeln: "i det nordiska samarbetets 
namn skall kunna uträtta många underverk 
verk 

Men den som äger en verksam trollformel 

den frestas att misshurka den Det är ja 
m gammal iakattagelse på vilken många 

Nyligen upplevede jag denna saga i en 
modern variant Eftersam den är modern 

modern uppträda i densamma tre justitieministrar 
justitieministrar och efftersom dat rör sig m justitieministrar 
justitieministrar ha de icke blivit straffade 
for sina konster med trollformeln ännu 

Dessa konster avslöjades mest av en händelse 
händelse för m krets av vänner från b- 
mark Norge och Sverige vilka sutto och 
talade om de lagar som övergått dem under 

under den sista tidan 

Eftersom danska riksdagen just antagit 
en ny ly m kvinnans statsborgarskap 
den lag som svenska riksdagen antog 1923 
så kam samtalet att röra sig om den 

det följande av okunnighet om denna lags 
innehåll så vill jag tala om att den fast 

den är ny fastslår den gamal regeln att 
kvinnans statsborgarskap är beroende av 
mannens Lagen medger visserligen vissa 
lättnader i de förut undantagslösa bestämmelserna 
bestämmelserna En svenska kan sålunda m hon 
efter giftermål med en utlänning stannar 
i landet bli beviljad rätt att behålla sitt 
medborgarskap Och skulle hon vilja återförvärva 
återförvärva det sedan hon blivit skild eller 
änka så underlättas denna procedur Men 
som regel vinner ah förlorar kvinnan fädernesland 
fädernesland allt efter mannens nationalitet 

Det är påtagligt att denna lag icke är 
lagd i utvecklingens riktning. eftersom 
denna rikning går mol att erkänna kria- 
nan som en inför lagen självständig w- 
personlighet Amerika h u  bland andra stater 
stater även redan tagit denna konsekvens i sin 
nya lag m kvinnans statsborgarskap En 
svenska som mister sitt svenska färernesland 
färernesland vid äktenskap med en amerikansk 
medborgare blir alltså inte automatiskt 
amerikanska V i  andra voro vad en han smula blir, vet besvikna jag inte över 

att Danmark tagit denna lag 

trollformel som ofta prövats med gott resultat 

gamla goda sagor äro byggda 

om det nu är någon som inte kan förstå 

Varför behövde ni göra det - Varför svarade danskorna och vi 
fingo vår blygsamma undran tillbaka som 
m mild förbråelse Det blev vi ju tvungna 
tvungna till för det nordiska samarbetets skulle 
Sverige har ju redan antagit denna lag 
hette det ah det var omöjligt att på denna 
viktiga punkt bryta det interskandinaviska 
lagstiftningsarbetet Därför fick vi lagen 
ah det var Sverige som tog den först 
Varför försökte ni inte hindra d e t  

vi! sade svenskorna Sverige måste 
ju ta lagen far Er skulle Vi hade ju en 
justitieminister som med tårarna i ögonen 
ögonen bad och besvor svenska riksdagen att 
ta lagen för Norpa ah Danmarks skull 
Det ginge ju inte an att vi skiljde oss ut 

från det nordiska sammanhanget och han 
visste att ni skulle ta lagen 
För Norges skull sade m norska 

och fölg upp som m stålfjäder Stortinget 
hade j u  framme ett eget norskt förslag till 

år sen men det fick man inte ta för att 
vi måste vänta på nordiskt samarbete Vi 
har inte f i a  någon lag än men man kommer 
kommer väl ah vill trumfa igenom er lag i 
namn av Nordens enhet kan jag tro. 
På detta följde ett ögonblicks tystnad 

sedan började hela sällskapet att skratta åt 
det nordiska samarbetet Och ännu i gott 
humör över att ha blivit lurade så skickligt 

skickligt och dock upptäckt det, beslöto de närvarande 
Devines 

tigt än 

lag om kvinnans statsborgarskap för m del 



Det verkligt nya 
Medborgarskolan vid Fogelstad är 

öppnad. Medborgarskolan ! Det har 

sagts från något hill. att den istället 
borde hetat folkhögskola. Ja! Om så 

hade varit förhållandet, då hade tan- 

ken blivit förfelad. Därmed inte sagt 

något emot folkhögskolorna. Tvärt- 
om. De skulle bara alla vara medbor- 

garskolor. 

En medborgarskola bygger på med- 
borgarskapet. det vill säga att ett ram- 
hälles medborgare sinsemellan gjort 
en ändamålsenlig arbets- och yrkes- 
fördelning, men därför också själv- 
fallet måste äga lika rättigheter och 

skyldigheter inom samhället Genom 
den allmänna rösträttens genomföran- 
de har också medborgarskapet blivit 
erkänt som samhällets grundval Det 
är det som är det verkligt nya. Inte 
att alla de många fått rätt att rösta 
och fått tillträde till olika befattnin- 

gar. Utan det, att medborgarskapet 
är erkänt, som samhällets grundval 
istället för kapitalismen. M e n  det är 

hittils endast teoretiskt, som så har 
skett. Ty alltjämt är det pengar som 

ger makten, ger rättigheter, ger lagar, 
och bestämmer om krig och fred Den 

nomförd Och d s  är detta, som i, 
tidens stora krav, kravet på ett demo- 
kratiskt samhälle. 

Men det är en fara, som hotar det 
demokratiska samhället i vår tid. Det 
är, att ett fåtal under demokratisk 
täckmantel tillvällar sig makten över 
de många, som bli verktyg i hän- 

derna på ett fåtal ledare. Det gäller 
därför för att genomföra en verklig 
demokrati, att istället de många bli 

ansvarsfyllda och självständiga med- 

borgare, och att de själva utse sina le- 

att den allmänna rösträtten skall bli 

m verklighet, för att medborgarskap 
m i  bli samhällets grundval fordras 
kunskap medborgarkunskap. 

Det är inte många år, sedan v i  kvin- 

nor fått rösträtt Det fordras no av 

oss att vi skola utöva den och sam- 

tidigt l i ra  oss att utöva den. Nog 
ville v i  också vara med i ledet, i ar- 
betet för ett i sanning demokratiskt 
samhälle. Det gäller bara för oss an 

förstå det ansvaret 

i 

allmänna rösträtten är ännu inte ge- 

dare För att så skall kunna ske, för 

En ny 
värdering. 
Strax före påskferierna har danska 

riksdagen antagit den lag angående 
internering av sedlighetsförbrytare, ti l l  
vilken Tidevarvet förut antytt När 
denna lag träder i kraft, ha myndig- 
heterna i Danmark alltså möjlighet at? 
göra oskadliga sådana skadliga indivi- 
der, som utgöra ett hot främst mot 
barn och ungdom. H i t t i l l s  har det i 
Danmark varit så, som det fortfaran- 
de är hos oss, att sedlighetsförbrytare 
efter att ha avtjänat ett mer eller min- 
dre lindrigt straff ha mist  släppas, 
även om vederbörande voro fullt på 
det klara med, att han eller hon hörde 
till återfallsförbrytarnas kategori Nu 
däremot kan domstol döma sådana 
farliga personer till internering, redan 
efter det de avtjänat silt första straff. 
Det behöves icke att de skola begå 
nya illdåd för att de skola råka fast. 
Man förutser dock att lagen huvud- 
sakligen kommer att tillämpas på iter- 
fallsförbrytare och så småningom ("-- 
hindra existensen a~ sådana. 

An antaga en sådan lag är 
inte precis bara en småsak för 
ett land. Det måste inrättas an- 
stalter eller beredas platser å be- 
fintliga anstalter för dessa obekvä- 
ma samhällsmedlemmar. Att lagen 
clock gått igenom i dessa tider av låg 
konjunktur, visar, att man i Danmnrk 
verkligen har fått ögonen öppna för 
nödvändigheten och plikten att ränsa 
upp i samhället och skydda de mest 
oskyddade medlemmarna av detsam- 
ma mot skamliga övergrepp. 

Det är de danska kvinnornas agi- 
tation, ledd av Dansk Kvindesamfund 
som är orsaken till att synen på dessa 
företeelser förändrats och ansvars 
känslan skärpts. 

Hos oss finns som bekant icke nå- 
gon motsvarande lag. Men det är alls 
icke därför att v i  äro skonade för 
dessa missförhållanden. Tvärtom. O m  
det faktum blir man påmint dels ge 
nom de fall, som genom pressen nå 
offentligheten dels genom de fall, 
oupphörligt upprepade och av ständigt 
samma typ, om vilka man får känne- 
dom p i  privat rig. 

Vad angår huvudstaden vet var 
och en, som har barn i sin vård, vil- 
ken risk det ligger i att släppa dem 
ut att leka ensamma i en plantering, 
även i centrala delar av staden. E 
hänvändelse till polisen av en indig- 

nerad och förtvivlad mor som konsta- 
terat att hennes ham utsatts för över- 
våld, resulterar i intet annat i n  att 

poliser förklarar sig icke kunna svara 
för barnens trygghet - därtill har 
man för litet poliser och för många 
sedlighetsförbrytare 

Det ligger i sakens natur, att det 

barns uppgifter få en sådan förbry- 
tare fast I många djupt upprörande 
fall finns därför ingenting att göra 

I stället för att de skulle riva upp 
himmel och jord däröver kan man 
höra att mödrar varna varandra för 
den gatan eller den och den planterin- 
gen, emedan den är osäker, det och 
det har hänt. 

Men om det alltså är svårt att få 
dessa figurer fast. är det så mycket 
större skäl att behålla dem, när det 
lyckas, och göra dem oskadliga för 
framtiden. Det är ett hårt straff, men 
det kan inte hjälpas. 

Fordran p i  oskadliggörande av sed- 
lighetsförbrytare kommer då och då 
fram i pressen från kvinnohåll. Men 
denna opinion har icke haft någon 
fasthet och enträgenhet. Den har 
framför allt icke anmält rig med sin 
krav i de ögonblick då det är möjligt 
att inverka på lagstiftarna, nämligen 
inför val. Ett målmedvetet arbete 

är svårt eller omöjligt att på små 

Modern drömtydning. 
Med anledning av Frida Stéenhoffs 

artikel i Tidevarvet n:r 14, “Bör nu- 
tidsmänniskan tro på drömmar”, till. 
låter jag mig att påpeka, att många 
meddelanden am den från Freud ema- 
nerande moderna drömtydningen som 
under sista tiden i populär form a- 
verats allmänheten framställt densam- 
ma i en orätt dager. Jag syftar nu 
icke på fru Stéenhoffs egna uttalan- 
den utan på de arbeten ur vilka hon 
tydligen hämtat sin uppfattning. Hon 
anför t. ex. att Hadfield mot dröm- 
tydningen gjort den invändningen, a~ 
om man berättar en dröm för ett halvt 
dussin analytici, kan man få sex olika, 
varandra motsägande tolkningar 
Detta är mycket troligt men kan icke 
i minsta mån förringa värdet av den 
Freudska drömtydningen. En och 
samma drömsymbol betecknar visser- 
ligen ofta nog samma sak i drömmar 
från olika personer och vid olika till- 
fällen hos samma person, men 
kan också ha en växlande betydelse. 
Dessutom är ofta en symbol vunnen 
genom ett förtätningsarbete och syf- 
tar samtidigt åt flera hill. De olika 
drömtydarna kunna därför på grund 
av sin alltid något olikartade erfa- 
renhet på olika sätt tolka en dröm 
som utan vidare förelägges dem. En 
dylik metod att tyda m dröm överens- 
stämmer likväl icke med den av Freud 
angivna. H a n  fordrar nämligen, att 
en verklig analys föregår tydningen 
Denna går så t i l l  att den person, vars 
dröm skall tydas, meddelar de infall 
som ansluta sig till drömmens olika 
element. Dessa infall förklara då i 
allmänhet meningen med den använ- 
da symboliken, om också icke alltid 
direkt utan med andra associationer 
som mellanled. Emellertid synes detta 
mödosamma analytiska arbete mången 
besvärligt, och man söker genvägar bl. 
a. genom att utan vidare tyda dröm- 
marna p i  grund av den kunskap om 

den vanliga drömsymboliken som re- 
dan samlats. Detta tillvägagångssätt 
kan visserligen föra till mycket skarp 
sinniga utläggningar om hur en giver 
dröm skulle kunna tolkas, men endast 
när det gäller mycket genomskinliga 
drömmar t. ex. hos ham. lyckas man 
i ett givet fall komma den verkliga 
betydelsen p i  spåren. 

Alfhild Tamm. 

skall till för att tvinga fram en sådan 
sak till lösning De danska kvinnor- 
nas exempt är här efterföljansvärt. 

Strafflagskommissionen med Thyrén 
i spetsen har för tre år sedan fram- 
lagt ett förslag om internering av far- 
liga återfallsförbrytare. Sådana måste 
emellertid enligt detta förslag ha varit 
dömda till straffarbete för att kunna 
komma under denna lag. 

höjt till lag. skulle just den kategori 
av sedlighetsförbrytare vi här närmast 
tänkt på, förbli oberörd därav. Nyli- 
gen dömdes en skomakare till 200 kro- 
nors böter för grovt sedlighetssåran- 
de övergrepp mot en nioårig flicka 
Mannen kan lägga upp två hundra- 
lappar och samma dag göra om för- 
brytelsen, om han har råd till det. 

Vi måste alltså inte bara driva rut- 
sen att strafflagskommissionens för- 

sak blir lap. Vi måste också begära, 
att straffet ' för sedlighetssårande 
handlingar kan höjas upp ti l l  straff- 
arbete. 

Det är i sanning ett skärande miss: 
förhållande mellan lagarnas sträng- 
het, när dit  gäller att skydda ägande- 
rätten och deras mildhet mot över- 
grepp av den kroppsliga okränkbar- 
heten. En ny värdesättning måste sät- 

Men om detta lagförslag bleve upp- 

slag eller något annat förslag i samma 

tas genom. 

I Frankrike blev regeringskrisen 
lock oundviklig. Herriot föll på fi- 
nansernas gungande grund liksom sin 
företrädare I sin irriterade känsla 
av obehag kräver allmänna oponio- 
nen personalförändring som en ventil 
vid för högt ångtryck. 

Regeringsbildandet synes bliva ett 
svårlöst problem, ty en regering som 
passar både kammaren och senaten 
är inte lätt att finna. Hit t i l l s  ha so- 
cialdemokraterna avböjt erbjudandet 
att deltaga. 

I Belgien däremot har Vanderwelde 
av socialistpartiets generalråd bemyn- 
digats an antaga konung Alberts hän- 
vändelse angående bildandet av den 
nya regeringen. 

Uppmärksamheten vid presidentva- 
In i Tyskland är för dagen samlad 
kring Hindenburg och Marx. 

Marx har hållit silt första valtal i 
Königsberg. Han varnade för natio- 
nalisternas strävanden att söka en an- 
nan riktning i den utrikespolitiska 
kursen. Det vore icke klokt, att stän- 
digt väcka misstroende mot Tysklands 
goda vilja hos det alltid vaksamma 
utlandet. 

Det gäller framför allt att värna 
författningen, för att få inre ro och 
arbetsfred. r e d  

I Konstantinopel anses nu att kur- 
dernas uppror är underkuvat. För 
denna gången Men Scheik Said lever 
ännu i frihet i bergen, och då är nog 
icke det blodiga äventyret slut. 

De tyska biljonsedlarna, som med 
en sådan lavinartad fan växte fram 
under 1923, skola nu upphöra an va- 
ra betalningsmedel. Intill den 5 juni 
kunna de emellertid hos tyska riks- 
banken utbytas mot - I riksmark. 

En poliskommissarie i Stockholm 
nu i tur att avgå, ger det bästa lov- 
ord över hur arbetarrörelsen förmått 
att göra folk av en hel del lösa arbe- 
tarelement. 

Fackföreningsrörelsen har gjort 
silt stora verk genom att vänja dem 
vid sammanhållning, disciplin och 
ordning. Skaror av dessa som om 
morgnarna vid hamnarna kröpo fram 
från silt nattlogis under pressennin- 
gen, eller bodde i spiltor och på hö- 
skullar, ha nu ordentliga, snygga hem 
och äro organiserade, väl avlönade 
och målmedvetna medborgare och fa- 
miljeförsörjare. Ett av föreningsrät- 
tens goda resultat. 
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Medborgarskolans 
högtidsdag 

liga medborgarana i valrörelsen i Norge 
som fått namn av Enhetsfronten och 
vars arbete Tidevarvets läsare under 
förra våren följde med intresse fort- 

sätter oavbrutet sin kamp Det gäller 
att få all den ännu latenta kraft som 
kvinnorna faktiskt inneha såsom v i -  
jare a~ också fungera och giva effek- 

finnes där åtskilligt som för tanken 
til l arbetarna, 
sig i samhällets bakgrund, ödmjuka, 
omyndiga och ovetande om sin egen 
betydelse. Alldeles som mödrarna än 

i dag. 

Både betydelsen av deras arbete och 
deras stora antal gör att de ha rätt 

”MORSARBETET” 
liga morgonen annan- 

dag påsk kantades Medborgarskolans 
gårdsplan med flaggstänger, och flap- 
gorna hissades Så smyckades ingån- 
gen med guirlander och p i  ömse sidor 
om trappan sattes två stora krukor 
med påsklijor. När gästerna, som an- 
länt från skilldra hill. vid 12-tiden 
vandrade upp til l skolan, stod dess 
rektor på trappan och tog emot. 

Vår gruppbild l o g s  vid detta til l- 
fälle Där ses fröken Tamm tillsam- 
man med fröken Hermelin, förtroen- 
derådets ordförande, fröken Kerstin 

elgren, de danska och norska 
erna, flera medlemmar av förtro- 
rådet och andra inbjudna 

Invigningen hölls i stora salen Sko- 
lans elever ha redan hunnit sjunga 
sig samman och sjöngo nu ett par 
vårsånger under fröken Maj Sondéns 
ledning Fröken Hesselgren fram- 
trädde därpå rich höll invigningstalet. 

Tanken på medborgarskolan föd- 
des, berättade fröken Hesselgren, sam- 
ma år som kvinnorna fingo sina med- 
borgerliga rättigheter. Det var under 
den starka känslan av vad som kräv- 
des av kvinnorna och hur vid det be- 
hövdes uppfostran till att fylla med- 
borgarskapets plikter Vid påsken ram- 
m a  år, 1922 konstituerade sig på Fo- 
gelstad den första kommittén som 

nu utgör skolans närmaste led- 
ning fröken Tamm, fröken Hes- 
selgren, fröken Hermelin, doktor 
Nilsson, fru Wägner, Det var 
då först och främst meningen att för- 
bereda en kurs, som också kom 
til l stånd följande sommar, De vec- 
kornas gemensamma arbete av lärare 
och elever gav ett rikt utbyte Kur- 
sen krävde en fortsättning men mån- 
ga svårigheter ha varit att övervinna 
Den som följt skolans tillblivelse må- 

remers ord: 
inner 

Och om en gång luft han finner 
Lågan upp mot himlen bär 
Och en offerflamma vorden 
Stiger klar han över jorden. 
De som stå skolan närmast, de för- 

stå var den offerflamman brinner 
Det är genom det arbete och intresse 
som Fogelstads ägare nedlagt som 
skolan nu kan begynna och v i  få det 
vi drömt om. 

Fröken Hesselgren skildrade v i -  

dare betydelsen av att uppgif- 
ten att skapa medborgarskolan kun- 
nat läggas i händerna på en så- 
dan personlighet som fröken Ho- 
norine -Hermelin en av våra er- 
kin! främsta uppfostrare. Fröken 
Hermelin har vid sin sida två ständiga 
medhjälpare fröken Ebba Holgerson, 
lärarinna i medborgarkunskap och 
fröken Helena Rydkvist, som under- 
visar i hemskötsel Hon kan därjämte 
räkna p i  a f t  få hjälp av en vid krets 
for skolan intresserade män och kvin- 
nor, som gärna vilja ge av sina bästa 
kunskaper och erfarenheter til l sko- 
lans elever. 

Till dessa den första kursens ele- 
ver, som sutto framför henne med 
Birgittas a h  Fredrika Bremers por- 
trätt pi väggen bakom, riktade sig 
slutligen fröken Hesselgren. Det var 
de, som skulle vara med om att ska- 
pa skolan och dew ande, som sedan 
skulle ärvas av generationer av ele- 
ver. 

Fröken Hesselgren gav dem som 
lösen de sköna orden av Birgitta: 

Ingenting är ditt utom den låga som 
brinner i ditt eget hjärta, ingenting 

utom din egen kärlek till dem alla. 
Med dessa ord förklarade fröken 

Hesselgren skolan invigd och lyste 
välsignelse över dess gärning. 
I fru Signe Wessmans ställe fram- 

bar fru Agnes Söderquist från Väster- 
ås lyckönskningar till skolans start 
och vittnade om det intresse och de 
förhoppningar osm överallt knytas till 
den. 

Fröken Elisabeth Tamm talade där- 
p i  om tanken bakom ordet medbor- 
garskola. Medborgarskap var en teo- 

retisk rättighet, en rätt på papperet 

Den måste bli verklighet. Ett led i ar- 
betet för delta mil  är medborgarsko- 
lan. Fröken Tamm slutade sitt tal 
med det citat av Heidenstam, som står 
på Tidevarvets första sida. ”Odlaren” 
och ”Sverige”. sjungna av eleverna, av- 
slöto invigningsakten. Den hade gjort 
ett starkt intryck på de närvarande, 
som närmast voro glada i t  den av- 
spänning som erbjöds genom rektors 
inbjudan til l gästerna att gå huse- 
syn och hennes rink fir eleverna att 
duka kaffebordet. 

Gästerna, framför allt de norska 
och danska, som under de föregående 
dagarna p i  Fogelstad väl hört mycket 
om skolan, men inte fått se den, vand- 
rade nu genom alla rum, från föreläs- 
ningsrummet ti l l  kök och vävrum. De 
måste alla fastslå att skolan icke lik- 
nar en skola utan ett praktiskt in. 
rett, trevligt hem. Det hela gör ett 
harmoniskt intryck och bildar den 
rätta ramen kring det arbetsliv, som 
här föres. Än här än där framloc- 
kade en utsökt detalj gästernas be- 
undran. 

När ronden var avsluta I väntade 
dem ett kaffebord, som Skåneförbun- 
det av frisinnade kvinnors riksför- 
bund prytt med en väldig spettekaka 

Efter en stund röjdes salen åter av 
och ordnades för rektorns föreläsning, 
som gästerna fingo lov att åhöra sam- 
man med eleverna, 

Föreläsaren hade tagit ett ämne, 
som var särskilt lämpat för skolan 
och dagen. 

Hon gav nämligen en analys av va- 
let, väljandet, som sker inom den 
trängre eller vidare kretsen, då en 
människa koras av många att utföra 
ett uppdrag att vara ledare, den främ- 

I valets natur låg ursprungligen att 

vara samfällt, förutan samfälldheten var det intet val, inte den avsedda 
hyllningen eller ropet til l den ene, den 
ende. 

Så förstodo de gamla germanerna 
valet, ja även in i v i r  ståndsriksdag 
fanns spår kvar av uppfattningen att 
ett val måste vara enhälligt, varför 
egentligen inte heller tre stånd kunde 
driva genom något val mot det fjärdes 
vilja. 

Med våra majoritetsval ha v i  kom- 
mil långt från det slag av väljande som 
Carlyle givit en formel i de orden, som 
de många yttra til l den ene: vare du 
vår erkänt främste. 

Redan i de grekiska demokratierna 
urartade väljandet. I stället för det 
frivilliga väljandet av ledaren gällde 
där, att förhindra att någon fick vara 
den främste. De tillfälliga innehavar- 
na av maktens ämbeten uttogos genom 
lottdragning. 

Ett säkert tecken till väljandets för- 
fall var då, liksom det är nu. uppträ- 
dandet av de fenomen som vi med 
modern terminologi beteckna som fas- 
cism och bolsjevism. Det kommer 
grupper av människor, som sätta det 

ste. 

Fru Katti Anker Möller k i n  sägas 
vara den som skapat detta program 
med dess olika punkter för folkhälsans 
frä ämjande och de nationella ekonomi- 
ska resursernas tillgodogörande direkt 
för- hemmen Ur ett hennes föredrag 

under Enhetsfrontens erövringståg 
genom landet återgiva v i  här nigra 
tankar: 

Det finnes närmare fyrahundratu- 
sen hem i Norges land. I vart och 
ett av dem finns en mor och kring 
henne samlar sig familjen som kring 
sin medelpunkt. 

Att föda t i l l  världen det nya släk- 
tet, att nära och vårda det, med ett 

ord hela morsarbetet, det bör i betyd- 
ning fullt jämnställs med arbetet i 
lantbruk, industri och handel. lnom 

dessa områden har krävts mera er- 
kännande och bättre förhållanden och 
dessa krav ha skapat fackföreningar- 
na, som genom solidaritetens oemot- 

lens förverkligande. Så böra nu kvin- 
norna ”i de tusind hjem” fordra orga- 
nisation inom sitt arbetsområde, bättre 
arbetsvillkor, mera omsorg från myn- 
digheternas sida och säkrare ekono- 

ståndliga makt framtvingar önskemå- 

av detta representera mödrarna ett 
stånd talrikare än något annat och 
mäktigare i den, betydelsen att liv och 
död, hälsa och växt för den övriga 
delen av befolkningen beror på om 

Men kvinnorna av i dag vilja ha 
villkoren för sin uppgift lättade 
Med den politiska maktens hjälp vill 
de ha my yndighet till att inom sina 
egna verksamhetsområden ordna så 
som synes dem bäst. Ödmjuka, tysta 
och försynta ha de nog och övernog 
levat och arbetat i tusental av år. Nu 
vilja de ha ett erkännande som tar 

sig uttryck i handling. De vilja ha 
den kvinnliga sakkunskapen represen- att kräva efter den nio måna 

er, de vilja ha ga arbetsdagen. Man kan 
h i folkförsam- höga siffror på de gryende 
ytande på bud- årligen gå under på grund av 
av deras ford- het, vanvård eller brist på hjälp Men 

Man är så 
Med allt erkännande av det ridder- van vid dem. Man tror att det ska I 

och hur de kunna fylla sin uppgift. 

sådana siffror göra föga intryck på 
den allmänna meningen 

ringar kan uppnås.’ 

liga skydd och den omsorg mannen så vara. 
som privatperson i de flesta fall ägnar 
sina närmaste ,och de åtgärder som 
kommit till stånd för att skydda de starkt inför vad som är och som sker 
ensamstående och medellösa är detta bli icke tillfreds med 1 eller 2 procents 
dock otillräckligt och icke betryggan- förändringar i statistiken. De vilja få 

de Morsarbetet har ännu icke fått sin lagt en annan måttstock en helt ny- 
värdering på detta område i nationens 
inre värld 

rätta plats i samhället 

Men de som reagerat och reagerat 

Barnens tillvaro id icke vara bero- 
eter och vansklighe- 
m nu är fallet. Ha- 

förlossningar, då 

När detta skett har den nya tid, den 
nya kultur kommit som man hoppats 
på genom kvinnornas medborgaranda. 

urartade demokratiska väljandet ur 
funktion och ta sig makt att härska 
med våld till dess de, som de tro, där- 
med fått rätsida på människorna och 
samhället. 

För en demokratiens förnyelse är 
en förnyelse av väljandet nödvändig. 
Det skall vågsamhet t i l l  för att välja. 
Vi måste våga att välja att handla 
utan visshet om utgången. Vi måste 
våga den handling på långt sikt, som 
består i att mylla ner ett korn, en 
handling, i jorden, i vetskap om, att 
vetekornet dör, när det faller i jorden, 
men också att denna process är nöd- 
vändig, för att vetekornet skall bära 
frukt. 

Innan gästerna avlägsnade sig ta- 

lade ledamoten av Danmarks riksdag, 
fru Marie Hjelmer, och bostadsin- 
spektrisen, fröken Lulli Lous från 
Oslo för skolan, båda önskande den 

lycka i hjärtliga och rörda ord. 
En rad telegram hade kommit t i l l  

skolans öppnande med lyckönskningar från vänner i Sverige och grannlän- 
derna, däribland från länsförbund och 
lokalföreningar av Frisinnade Kvin- 

S t ö r r e  delen av gästerna lämnade 
Fogelstad p i  aftonen under de  för- 
sta dropparna av det efterlängtade 
vårregnet, 

får ske utan någon som helst kunnig 
hjälp. Dödsfall härvidlag är också 
i de mer avlägsna trakterna lika stor 
som innan någon utbildad barnmor- 
skekår fanns. Men denna kår är ännu 
tilldags den. som har de enkla- 
ste förkunskaper, den kortaste ut- 
bildningstiden och de lägsta löneför- 
måner. 

Men även den mest samvetsgranna 
och kunniga barnmorska måste arbeta 
under goda betingelser för all resul- 
tatet skall bli gott. Till en liten jäm- 
förelse kan påpekas att lantbrukskon- 
sulenten har telefon och bil på state ns 
bekostnad, men en barnmorska har i 
regel intetdera, ehuru det kan gälla 
två människoliv att hon blir hämtad i 
l id och p i  fortaste sätt, - allt under 
det lantbrukskonsulenternas resor i bil 
kostar många tusen kronor om året. 

Genom moderskapsförsäkringen är 
taget ett första steg til l ekonomiskt 
stöd. Men förlossningshemmens an- 
tal är långt ifrån tillräckligt. Sådana 
måste ordnas i städer och folkrika 
trakter utöver hela landet så att möd- 
rars och spädbarns liv ägnas den bä- 
sta omsorg och vård och barnaföd 
skan får den vila hon fullt ut har r 
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rycka till som en skygg häst, så snart han 

Han tål helt enkelt inte höra orden ”kvin- 
norna” a h  ”rättigheter” p i  samma dag. 
Hans nerver stå inte ut med det Men 
det han vägrar ”kvinnorna” som rättig- 
her, det ger han kvinnan. Som present! 

När jag helt apropos kom att gå förbi ansett, att inte kvinnorna skola ha alla de - Delvis var det du sade mycket intres- 
Må det beskäras Dig att fostra medbor- en lokal, där det hölls något slags kvinno- rättigheter, a h  det ansvar, som männen sant som m förklaring av mannens psyke 

möte, stötte jag helt oväntat på Erica, ele- ha. det är bara taktiken, som jag finner a h  ditt eget ,men det var egentligen in- 

Natanael Beskow. gant som vanligt, klädd i något lent och tråkig. Det är allt detta agiterande, som genting nytt Vet du egentligen rad du gare i sanningens rike. 

mjukt, b brunt tyg, hatt och fästman i sam- jag finns fullkomligt onödigt. Det är predikar, du som inbillar dig vara en så- 
Jo, ma färg. 

jag något förvånad, ty mina manliga kamrater, a h  det har jag kvinnolisten, min nådiga, ingenting annat 
Fattades bara det! än kvinnolisten, den enda hjälp kvinnor- 

Men ser du, vad jag är, det är jag genom na hade i gamla tider. Det var med den, 
- Ack, sade hon, min fästmans släktin- min examen, mitt goda huvud, mitt ut- som våra mormödrar a h  deras mödrar 

gar bo i det här huset, men jag ginge seende a h  så att säga - mitt handlag. styrde hela huset - från soffhörnet, med 
Gerda Lundeqvist-Dahlström nästan hellre på det där politiska kvinno- Tror du jag diskuterar löne- och prin- lirkande och övertalande, till det yttre så 

mötet, fast Gud ska’ veta, att det inte cipfrågor med mina manliga under- och behärskade, men därinne så förfärligt oro- 
heller är min musik överordnade Nix! Jag diskuterar aldrig, liga, huruvida den sak, som de ansågo va- 

Tyvärr förhindrad att närvara, ber jag 
jag handlar a h  - behandlar Jag intar ra rättvis skulle lyckas eller om de skulle 

få uttrycka önskan om att den skola, som 
Om de inte kunde lir- 

nu inviges m i  bli ett medel till fostran ." gar äro horribelt tråkiga, liksom också alla under mig a h  varför skulle jag inte ha ka, ja, då styrde de intet hus från soff- 
allt större antal kvinnor för I".wanljgpersonlig ut- dessa kvinnor äro tråkiga, med få undan- det, om jag duger till det. Jag tar det hörnet utan blevo själva styrda a h  tyran- 

daning och medborgerlig insikt, till båtnad tag, om de också inte äro så maskulina som en självklar sak, när jag får erkän- niserade. Jag tvivlar inte alls på att du 
för framåtskridandet - Var snäll och säg maktlystnad eller 

liksom får det. Jag bryr mig inte om några prin- ledaretalanger, kära du, det låter trevli- 
anda. 

- att du med din maktlystnad och dina 

Ur telegrammen på F a r l i g a k v i n n o r o c h tror att möjligen ”kvinnorna” stå bakom 

medborgarskolans of a r l i g a. högtidsdag. 
Till Medborgarskolan 

klart, att jag skall ha lika bra lön, som dan hypermodern kvinnoföreteelse? 

I förvissning om ett framgångsrikt arbe- - Nåå, sade 

te för de ädla syften som besjäla Fogel- Erica 
stadskursernas ledare sänder jag min var- kvinnomöten av något slag 
maste välgångsönskan för Medborgarsko- 
lans framtid 

är inte den, som brukar bevista också i mitt fack. 

- Nej, som musik betraktat... 
- Ja, medge, att alla dessa tillställnin- en ledande ställning a h  har flera manliga bli genomskådade. 

i rättfärdighetens som de, vilka foro omkring och pratade nande a h  stiger i graderna, men låtsas med din medfödda härsklystnad 

för rösträtten under den första tiden 

manligt betonade kvinnor har det ciper, jag erövrar genom mina personliga gare 

aldrig om att det är jag som kvinna som 

Signe Wessman - Kvinnligt betonade män 

funnits i alla tider. Du är just en sådan egenskaper 
Kvindernes enhedsfront i Norge sender där energisk, kraftid a h  verksam kvinno- - Ja men om man inte har några per- ledareanlag skulle ha varit den styrande 

sine hjertligaste önskar om tycke OK frem- typ, min ängel, a h  såge du inte så bra sonliga egenskaper, om man inte ser bra a h  der i hög grad, det är inte dig det är 
gang for Medborgarskolan paa Fogelstad. ut och vore du inte så välklädd ah flirtig ut och kan - behandla. Vad så min nå- synd om utan om de andra, som förakta 

listen TY det är endast list, som du er- 
- ja, herregud, det vet iag inte men bjuder, som om det skulle vara någon ny 

- Honom har jag hakat av för länge Manfolk äro synnerligen lättledda, det är om, att det är den v i  vilja söka komma 

borgerskolan og önskar tycke og framgang. men det var synnerligen oartigt av dig, att lätt att umgås med män i arbetet, man ifrån. Vi sätta intet värde på dessa listens 
inte märka det. Nå, genera dig inte du, kan få dem att medge ungefär vad som landvinningar och inte heller på män, som 

Ingeborg Boie, a h  trevlig skulk du alldeles säkert kallas d i p ?  
formand manhaftig eller feministisk Men var ä 

Gratulerar Dem Norges Kvinder: Med- sedan, jag tyckte det var bäst för honom, 

din fästman? utseende behövs inte, däremot handlag. medicin, och du tycks inte ha en aning 

du och liknande som äro de verkligt fu- 

ter rättvisa, frihet, jämnställdhet ah bort 
derskap för kvinnorna, utan ni fikar efter 
makt och ni tycka om att härska Ni im- 
ponera pi männen just därför att ni racka 
ned på ert eget köns strävanden och 
skratta i f  deras krav på ”frigörelse”. det 
imponerar så mycket mer som ni äro in- 
telligenta, raffinerade och självständiga. 
Ni äro mycket säkrare in den andra ka- 
tegorin kvinnor, ty de äro lättsårade och 
oroliga för att Mi missförstådda a h  till 
följd därav ytterligt hänsynsfulla, medan 
ni äro säkra på makten, fast på en annan 
väg, ni utnyttja alla landvinningar som 
den andra sorten lyckats erövra, fast det 
egentligen inte är ni, som behöva dem, 
utan andra. Du och dina gelikar klara er 
minsann utan alla rättigheter a h  bry er 
egentligen inte om dem, emedan ni i stäl- 
let har tillräckligt av makt och myndighet 
antingen i hemmets värld eller I det of- 
fentliga. Har jag inte rätt? 
- Att du orkar, nu har jag inte tid att 

söka vederlägga dig. vi få resonera mer 
en annan gång, men vet du, jag är riktigt 
glad att inte min fästman var med 
- Nej, det hade inte alls gjort någon- 

ting ,då hade jag nog inte haft hjärta att 

avslöja dig Jag har väl mänskliga kän- 
slor 
- Tack att du ändå har medlidande med 

mig, det var mer än jag vågat hoppas ef- 
ter detta. 
- Med dig? - nej, kära Erica - med 

liga feministerna, ty ni fikar inte alls ef- 

din fästman, men nu får jag säga adjö 

Annie Lean 
och tack för ditt tålamod 

Norges Kvinder. vart vill du komma? helst om man nämligen inte - kom hit 

- Tack vare dessa kvinnor, som ”foro får jag viska i ditt öra - låtsas, som om omkring och pratade” på sin tid och vilkas det är tal om en ”kvinnornas” hjärtefrå- 

turliga och behjärtansvärda, när de fram- 
individuell prägel medan deras inre var ställas av en kvinna, kommer honom att 
som en enda brinnande låga för en stor 

du nu gå omkring här oantastad med din 
examen, med din goda ställning a h  med 
en lön, som många av dina manliga kolle- 
ger torde avundas dig, och får dessutom 
föra ett självständigt l iv och göra dina 
idéer, din maktlystnad och ditt goda hu- 
vad gällande precis som du behagar och 
ändå - räknas som ett ljuvt kvinnoblom- 
ster. Om inga hade velat vara okvinnliga 
nog att fara omkring a h  agitera, så hade 
du endast haft att krypa in i äktenskapet 
min ljuva, a h  där försökt styra ditt hus 
och din man så gott sig göra låtit. För sty- 
R måste nu. du är ridan 

ret. skulle jag rilia tlipcka. att jag aldrig 

yttre kanske ibland fick en underlig och ga. De frågor, som en man finner så na- 

idé tack vare dem ,min k i n  Erica, får 

- När jag nu äntligen får en syl i rid. 

bli vettskrämda så snart de höra talas 
ärligt framställda. Vi vilja inte ha något i 

veta hur ofarliga egentligen dessa kvin- 
nor äro som arbeta för kvinnornas rättig- 
heter, ofarliga just därför att de endast 

de maskuliniserade, för att de lagt av lis- 
ten för att rädda sin heder. Ja, herregud, 
först nu kom iag egentligen på det verk- 
liga förhållandet! Vad de allmänna åsik- 
terna ändå kunna vara förvänta! Egent- 
ligen - men jag tröttar väl inte ut dig, 
du förstår ,att du med din starka indi- 
viduella prägel verkar alltid uppiggande 
- Inga smickrande ursäkter, prata du 

medan du har farten inne.. 
- Jo, jag ville säga, att du har kommit 

mig att göra den upptäckten, att s. k. k. 
kvinnosakskvinnor, som ligga i med mö- 
ten, diskussioner a h  tidningsartiklar, de 
äro egentligen, som jag nyss sade, full- 
komligt ofarliga för mannen, men det är 

form av presenter. De skulle egentligen 

vilja rättvisa, icke makt. Därför kallas 

nes armar. Men säg mig nu varför 
du blev så upprörd. Har jag sårat 
dig på något sätt? Geti ngen 

R O M A N  
-Nej vad är det då? - Du blir dödad, viskade hon till 

slut Jag hörde någon yttra att du 
kommer att råka illa ut, och när jag 
frågar, så skrattar du bara åt mig. 

(Forts.) efter Mitt kära barn, sade Getingen 
m stund, du har fått några 

Du överdrivna idéer i huvudet. Antagli- 
ger dig in i något som ä förenat med gen kommer jag en gång i tiden att 
livsfara, men med mig kan du en- bli dödad, det är den naturliga följ- 
dart skämta och gyckla. Jag avskyr den av att vara revolutionär, men det 
politik. finns ingen anledning att tro att jag 
- Det gör jag med, sade Getingen skulle bli dödad just nu. Jag riskerar 

och 
skall vi tala om något annat, såvida - Vad har jag med de andra att 
du inte vill sjunga. göra? Om du älskade mig, skulk du 
- Vad skall jag sjunga då? inte resa ifrån mig och låta mig ligga 
-Balladen om den förlorade h i -  vaken om nätterna och undra om du 

sten. Den ligger så bra för din blivit arresterad. Du frågar inte mer 
röst. efter mig än efter din hund. 

Hon började sjunga den gamla un- Getingen reste sig långsamt. Han 
gerska balladen om mannen som först var alldeles oförberedd på denna rem. 
förlorade sin häst, sedan sitt hem och Ja, Gemma hade rätt. Han hade trass- 
slutligen sin käresta 

Getingen lyssnade med vidöppna - Låt oss nu resonera lugnt sade 
ögon. Han hade aldrig hört henne han. Jag tror att vi missförstått var- 
sjunga s i  vackert förr, och när hon andra. Jag skulk aldrig ha skrattat 
hunnit till den sista strofen, svek hen- om jag vetat att du tog saken så all- 
ne rösten och hon brast ut i snyftnin- varligt. Jag har alltid försökt att va- 
gar. ra ärlig mol dig och jag trodde inte - 

Getingen reste sig upp och tog gui- - Ja, visst har du varit ärlig. Du 
tarren ur hennes hand. har aldrig betraktat mig annat in som 

-Zita! Vad är det? en prostituerad, en grannlåtssak som 
Hon snyftade konvulisviskt och varit i andra mäns ägo, innan den 

dolde ansiktet i sina hinder. kom i din. 
- Säg mig hur det är fatt ,bad - Tyst Zita! Sådana tankar har 

han smeksamt. jag aldrig hyst om någon mänsklig - Låt mig vara ,snyftade hon. Låt varelse. 
mig vara. - Du har aldrig älskat mig, sade 

Han gick stilla tillbaka till sin plats hon trumpet. 
och väntade tills hennes snyftningar - Nej. jag har aldrig älskat dig. 
upphörde. Plötsligt knäböjde hon på Hör nu på och döm mig inte för hart. 
marken a h  slog armarna om hans Jag hyser inte ett spår till respekt för 
hals, den konventionella moralen. Förhål- - Felice! Res inte! landet mellan man och kvinna är för - Vi skall resonera om det sedan, mig endast en fråga om personliga 
sade ha" a h  befriade sig milt ur hen- sympatier och antipatier. 

av 

E. L. VOYNICH 

- Du bedrar mig, d e  hon. 

gäspade lättjefullt ,och därför inte mer än de andra. 

lat till livet för sig. 

- OCh en fråga om pengar, sade sade han sakta, du är såg endast två bönder som sutto och 
hon hårt. överretad och inbillar dig sådant som pratade om grödan och en sömnig - Ja, där kommer det fula i för- inte har någon grund. bergsbo. Han gick in i ett angränsan- 
hållandet in. Men, tro mig, om jag - Du tror att jag tinker på sig- de rum och ställde sig vid disken för 
hade trott att du tyckte illa om mig nora Bolla, men jag är inte så lätt du- att språka med värden, medan bön- 
eller känt någon motvilja då skulk perad. Det är den där kardinalen. derna fortsatte att smutta på sitt vin 
jag aldrig dragit fördel av din ställ- Getingen ryckte till som om han och Getingen snarkade som en män- 
ning. Jag tänkte att om en man står blivit skjuten. niska med gott samvete. 
ensam i världen och längtar efter en - Kardinalen! upprepade han me- Till slut tycktes spionen få klart 
kvinnas närhet och han så träffar en kaniskt. för sig at t  här ingenting stod att vin- 
kvinna som han finner tilldragande - Ja kardinal Montanelli som na. Han betalade för det vin han 
och som inte finner honom motbju- predikade här i höstas. Tror du inte druckit och strövade nedåt den smala 
dande, då har han rätt att tacksamt att jag såg ditt ansikte när hans vagn gatan. Getingen sträckte pa sig och 
taga emot vad den kvinnan kan bjuda körde förbi. Det var lika vitt som min gäspade och torkade sig sömnigt med 
honom. Jag tänkte inte pi  att du stått näsduk. Du darrar ju som ett löv ba- blusärmen över ögonen. 
i förhållande till andra män; jag tänk- ra jag nämner hans namn. - Har ni haft mycket besvär av te endast p i  att vår förbindelse kunde Getingen reste sig upp. 
skänka både dig och mig en smula - Du vet inte vad du talar om dem på senaste tiden, Michele? fråga- 
glädje , a h  att vi båda hade vår frihet sade han långsmat. Jag jag hatar de han, i det han tog upp sin slidkniv 
att bryta bandet om det skulle bli fö- kardinalen. Han är min värsta fiende. och skar ett stycke av råglimpan som 
tryckande. Om jag misstagit mig - - Fiende eller ej, så älskar du ho- låg på bordet. 
- Då? viskade hon. utan att se nom mer än någon annan i världen - Ja, de ha varit värre än moski- 

upp. man alltid en spion i hälarna. De ge- 
- Då har jag begått en orät! mot är Han sant. vände sig bort och blickade ut nomsnoka också bergstrakterna, och dig. 
- Felice, är du gjord av sten? Har i trädgården. Det låg något skräm- det är därför vi bestämt att ni skall 

du aldrig älskat m kvinna, eftersom mande i hans tystnad. Till slut smög sammanträffa med Domenichino i sta- 
du inte förstår att jag älskar dig. 
En plötslig darrning genombävande barn. Han vände sig om - Men varför valde ni Brisighel- 

la? En gränsstad är alltid full av honom. Det var så länge sedan någon 
s p i on e r sagt: ”Jag älskar dig." Zita rugade 
- Just nu väntar man dit pilgri- genast upp och slog armarna omkring 

mer från alla delar av landet som honom. 
kommer för att höra mässan. - Felice, följ med mig och lämna 

detta förskräckliga land. Låt oss resa 
till Sydamerika där du förut bott. Men kan jag inte sammanträffa - Är det något särskilt? 
De förfärliga associationer som med honom någonstans bland bergen - Ja, det är kardinal Montanelli, 

detta namn innebar ,återkallade ho- Brisighella är en mycket riskabel som har namn om sig att vara ett hel- 

hennes händer som legat knutna kring - Det finns inte en plats i Ro- 
hans hals magna där ni går säker, men för - Jag vet inte, men antagligen - Zita sade han försök att förstå ögonblicket innebär Brisighella den beror det väl på att han skänker bort 
vad jag säger. nästan hela sin inkomst och lever som 
men om jag också gjorde det, skulle m vinga prist. 
jag ändå inte följa dig. Jag har mitt - Det är inte bara det ,inföll den 
arbete i Italien, och där har jag mina inte den där karlen i blåa jackan se andre som kallades Gino, han ägnar 
kamrater. hela sitt liv i t  de sjuka och fattiga. 
- Och någon som du älskar! ut- Getingen bredde ut armarna på bor- Jag är inte mer förtjust i präster än 

brast hon häftigt. A. jag kunde dö- det och vilade huvudet mot dem likt du, Michele. men monsignor Monta- 
da dig. 

(Forts.) du frågar efter, det är ~- trötthet. Den farlige nykomlingen 

- Tyst, 

Se mig i ansiktet och säg att det inte ten i augusti. Vart man går, så har 

hon sig fram till honom som ett agat den. 

- Det är a n t ,  sade han. 

XI. 

nom till verkligheten. Han fattade plats gon. 
- Hur kommer det sig? 

Jag älskar dig inte, minsta risken. 
- Hur så? - Det skall jag strax säga. Låt 

ert ansikte. Han är farlig. 

Det är inte dina kamrater en människa som är förbi av vin eller nelli ä inte som andra kardinaler. 
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