
Frisinnade kvinnors Riksförbund och Svenska kvinnors 
Medborgarförbund vanda sig till K.M:t. 

i ny belysning 

tionsproblemet, om man ser det ute- slutande eller huvudsakligen som frå- 
gan, hur man skall kunna återföra 
de kvinnor, som helt eller delvis leva 
på prostitutionen till ett ordnat och 
nyttigt arbetsliv . Problemet är icke 

bara problemet om vad man skall 
göra av de individer som för tillfäl- let representera den kvinnliga parten någon 
i denna samhällsföreteelse. 

”Man kan ej vänta”, heter det i 
skrivelsen, ”att komma själva prosti- 
tutionsföreteelsen till livs utan att en 
ändring kommer ti l l  stånd av  den både 
hos man och kvinnor rådande upp- 
fattningen om det sexuella livet och 
det därmed förbundna personliga an- 

spropo- svaret.” Det vill på enklare tidnings- 

Kvinnliga lösdrivare kallas som 
bekant de kvinnor, som en stor del 
av sitt l i v  sitta fast, med andra ord, 
de prostituerade kvinnor, som falla 
under lösdrivarlagen och bortdömas 

äro dessa kvinnor åter föremål för 
uppmärksamhet av myndigheter, för 
statistik bearbetning och lagstift- 
ningsarbete. De äro de  mest irrationel- 
la av de  kontingenter, för vilka lagar 
skrivas i ett samhälle. Reglementerin- 
gen är upphävd. Byråskrivningen med 
den regelbundna undersökningen och 
sjukvården av den inskrivna kåren är 
ett minne blott Numera dömas des- 
sa kvinnor till tvångsarbete icke för 

skrifter, vilket icke i längden kunde 
försvaras utan för själva det faktum 
att de äro helyrkesprostituerade, vilken 
förr i och för sig icke var straffbart. 
M e n  därför att den påfallande in- 
konsekvensen ? behandlingen är upp- 
hävd, verkar straffet inte mera för- 
bättrande Visar statistiken från 
Landskrona tvångsarbetsanstalt något 
bättre resultat än den forna från 
Norrköping, s i  är det emedan behand- 
lingen humaniserats. Uppmuntrande 
är den i varje fa l l  inte. Faktum är, 
att de flesta efter att ha fått sjukvård 
och vilat ut p i  Landskrona, när 
strafftiden är slut återvända till sin 
vanliga sysselsättning. 

Vad som gjort prostitutionsproble- 
met aktuellt igen är, att lösdrivarla- 
gen skall göras om i alla sina delar, 
Fattigvårdslagstiftningskommittén h a t  

lag. enligt vilket de prostituerade fort- 
farande skulle falla inom den samma. 

t i l l  tvångsarbete I Landskrona. Nu 

brott mot reglementeringens före- 

utarbetat ett förslag f i l l  ny lösdrivar- 

rent personligt minnes skull. Ändå ha Jean 
Christophe, Clerambault a h  den nu begyn- 
ta serien L’ame enchantée, givit mig ibland 
de starkaste intryck jag fått av litteraturen. 
Och ändå är det enstaka av Romain Rol- 
lands uttalanden från krigsåren som had. 
den bärkraft och lyskraft, att de hjälpte 
många fredsvänner över hela världen att 
behålla sin tro. Och ändå är det somliga av hans ord från denna l id .  som träffat 
mig rent personligt. 

Romain Rolland har många vänner och 
m i n e  f inder  Vart man kommer, träffar 
man dem, som känna honom personligen 
och tala antingen beundrande, ringaktande 
eller välvilligt överseende om honom Men 
jag har mitt personliga minne icke genom 

av dessa som talat om honom Inte 
genom något personligt sammanträffande 
heller. Blott genom den tysta reflexen av 
hans person hos en medarbeterska, som 
stod honom nära. 

Det hela kom sig av, att jag lovat en 
vän att söka skaffa en namnteckning av 
Romain Rolland Min vän kunde inte 
fatta annat, än att jag när jag reste till 
Frankrike, måste jag träffa Romain Rol- 
land, som bor i Schweiz När jag fått 
några allvarliga påminnelser om detta upp- 

Ingen särlagstiftning rörande 
myndiga kvinnors sexuella vandel. 

Bort med lösdrivarlagen och 

Övervakning upp  till myndig ål- 

Omhändertagande av psykiskt 

Upprättande av kvinnohärbär- 

Statsunderstöd av enskild rädd- 

Upplysning i det sexuella livets 

sedlighetspolisen. 

der genom barnavårdsnämnd. 

defekt ungdom 

gen. 

ningsverksamhet 

biologi, hygien och etik. 

d årets 
av slu- 

ter man. att socialstyrelsen, som håller 
p i  med lagens utarbetande, icke kom- 

svenska säga: kvinnorna i gemen mi-  drag, så beslöt jag, att åtminstone försöka 
ste sluta upp att tolerera prostitutio- få överta en namnteckning av Rolland, 
nen, och männen att anse den som ett även om jag inte kunde skaffa något, som 

absolut nödvändigt tillbehör, en ound- var direkt skrivet för min energiske väns 

Även Thorsson har gått hädan 

vårdslag- viklig regulator av det sexuella livet. 
Skrivelsen har, synes det oss, här 

ade fin- fattat den riktiga ståndpunkten. Det 
na tiden inne, att just nu framlägga är icke så, att förefintligheten av en 
vad de önska av en blivande lagstift- kår av prostituerade är den primära 

orsaken f i l l  detta samhällsonda. Det ning. 

Frisinnade Kvinnors Riksförbunds som bestämmer tillgången på kvinnor, 
centralstyrelse tillsatte vid sitt senaste som låta sig köpas och brukas, är som 
möte e t ~  kommitté för att fixera de i all handel efterfrågan Även om 
riktlinjer föreningen ville ange s n ett så utomordentligt effektivt system 
sina. Den består av  fröken Kerstin n kunde uppfinnas med serier av åtgär- 
Hesselgren, doktor Ada Nilsson, dok- der från de av mildare o c h  mera plats- 
tor Alma Sundqvist och advokat Eva anskaffande karaktär till tvångsåtgär- 
Andén Tidevarvet har satts i ti l l- der, så att slutligen alla kvinnor, ram 
fälle att ta del av den skrivelse, som ertappats med att idka prostitution, 
verkställande utskottet på kommitténs kunde bringas med godo eller ondo 
förslag inlämnat till K. M:t. att överge sitt yrke, så skulle detta en- 

Skrivelsens resonnemang vilar p i  dast betyda en snabbare omsättning, 
den grunduppfattningen, att man ic- en hastigare nyrekrytering i n  den nu- 

ke kan få något grepp på prostitu- varande. (Forts å sid. 6 ) 

Detta 

Även Thorsson har gått hädan. Lik- 
som han stod Branting nära i livet, 
följde han honom i graven, deras tid 
var väl ute. Ett nytt skede får visa, 
hur del mäktat att utveckla deras arv 
för kommande släkten. 

Thorsson var en föregångsman, en 
av dem vars l iv var ett jättearbete. 

Han har kämpat sig fram till en 
ställning, som hör till de allra mest 
krävande. Han gjorde det under svå- 
n förhållanden utan hjälp av andra 

Han har gjort det i kraft av sin 
personlighet, han har gått den enda 
och äkta vägen. . 

Thorssons’ verksamhet ligger inom 

autografsamling till en dam, om vilken Och jag så begav visste, jag att hon mig 
sammanträffat med Rolland under krigs- 
åren I Schweiz och deltagit i det barm- 
härtighetsverk som Rolland då utförde 
Jag förklarade min nöd och mitt ärende. 
Hon betänkte sig litet. gick så fram till 

en sekretär, tog fram en nyckel och låste 
upp en låda. Ur den tog hon ut en packe 
ber- - Jag skall se efter, m har är något 
som jag kan ge er, sade hon. Så började 
hon ordentligt gå igenom packen a h  tog 

a h  vände på varje brevlapp, varje brev- 
kort Om en liten stund tycktes hon ha 
glömt mig och glömt anledningen till att 
hon tagit fram Rollands brev Hennes 

trötta, av hårt arbete och sorger medfar- 
ett milt, ömt, lyckligt leende. Med nyc- 
keln till lådan, där hon förvarade hans 
brev, hade hon låst upp det lås, bakom vil- 
ket hon förvarade sina minnen av Romain 
Rolland. Hon hade oförtänkt fått en stund 
samman med honom milt under vardagens 
slit. Medan jag satt och betraktade hen- 
"<. som var så långt borta, eller så djupt 
inne, att det icke bekom henne något, fick 
jag på mig överförd detta intryck av vem 

politikens område, där hans duglighet 
och framstående egenskaper gjorde 
sig gällande Men bakom finnas- eller 
riksdagsmannen mötte man männi- 
skan. 

Den vänliga glimten i ögat och det 

för honom, vare sig han stod inför 
den enskilde eller hela folket 

redliga uppträdandet var betecknande 

En gång när det i andra kammaren 
på ett småaktigt sätt gjordes ett för- 
sök att komma åt regeringen genom 
att påvisa en viss skiljaktighet i upp- 
fattningen hos de två herrar, som varit 
jordbruksministrar under del social- 

demokratiska styret, svarade Thors- 
son i sak klart och bevisande, som han 
alltid gjorde. Vem som hade rätt, den 
förre eller nuvarande jordbruksmini- 
stern, så slutade han: ”det överlämna 
jag till vår Herre'', och andra kamma 
ren följde Thorsson. 

Thorsson kommer ej an synas mer 

vare sig på statsrådsplatsen eller riks- 
dagsbänken, men den som sett honom 
där skall icke glömma honom. 

Fast hans livsgärning nu hör till de 
förgångna, kommer den alltid höra 
fil l det som är. 

Elisabeth Tamm 



Svart på vitt Första maj 
”Vintern rasat ut bland våra fjäl- Till den av Svenska Kvinnors Central- f i l l  mat a h  vila och hämtat krafter, Hon 

lar.. Den sedvanliga firningen av förbund för fysisk kultur anordnade le- säger själv, att om hon varit som hon är 
1 maj har ägt rum, hyllningsfesten för darekursen i idrott och lek på Lundsberg nu, så lugn a h  sansad så hade det aldrig 

våren och livet. 40-tal kunna mottagas. Gymn. Centralin- Hon är ingen samhällsfarlig individ, nå- 
direktör har tillstyrkt statsanslag got som också hennes föregående 24-åriga 

alltid med sin prosa. Och icke heller till kursen. liv visar. 
denna 1 maj utgjorde något undantag 
härifrån. 

Stormen omkring Hindenburgs val har 
grannland och självkännedom. Det 
kallades för medborgarfest. En an- Karolina Widerströms porträtt, utfört i redan lugnat sig i Tyskland och utomlands 
nan medborgarfest, ehuru den istället olja av fru Hanna Pauli, överlämnades d. 

cialdemokraterna. Det har i den bor- gåva till Svenska Läkarsällskapet. Det med anser man. att hans bekanta hederlig- 
vällyckade porträttet framställer vår första het är en borgen för att han såsom presi- 

gerliga pressen undrats över, varför kvinnliga läkare i en situation, som många dent inte kommer att medverka till någon 
denna demonstration alltjämt skulle över hela landet känna igen, nämligen som monarkisk statskupp. Men vad som kom- 
ske, man hade ju ernått allt. Sällskapets ordförande fram- mer att förberedas i skuggan av hans ge- 
dock förvånansvärt, ty det finns väl förde sällskapets tack för gåvan. Senare stalt- det vet man inte, Drottning Vik- 
ingen, man må kalla sig borgerlig eller överlämnades vid en festlig sammanko nst torias telegram till honom: Gott hat ge- 

till doktor Widerström en hyllnings- och holfen, ger anledning t i l l  en del funde- 
ringar. Ser man tillbaka till krigsåren och icke borgerlig, som ej önskade, att tacksmhetsadress med givarinnornas 
tiden strax före så finner man, att hon 
visat sig vara en mycket invigd dam. År 

samhället vore annorlunda. Frågan är namnteckning. 
bara, huruvida det hjälper att demon- Den hade följande lydelse: 

Dig som brutit och banat väg för o oss, 1915 måste hon före någon annan här i strera. 
hoppningsfulles ensak. Må ditt porträtt i Svenska Läkarsällska- ha vetat när det skärpta u-båtskriget skuld- 

De skandinaviska kvinnorna 
demonstration, det var, att där sakna- inra om vad Sveriges första kvinnliga lä- planerade en gemensam fredssöndag. Pla- 
des en, som var huvudet högre än allt kare varit för oss och för skaror av andra nen kom till drottningens öron Den måste 

förhindras, och blev förhindrad. De mys- 
tiska antydningarna, varför fredssöndagen 
just då var så olämplig, blevo klarare för 

folket, oberoende av klass- och parti- svenska kvinnor 
synpunkter - Hjalmar Branting. 
Hans minne hyllades också, både vid Lagens stränghet när det gäller giftmord, arrangörerna, när sedan den tyska prokla- 
färden förbi den plats, där hans stoft har sitt ursprung från 1700-talet Den är mationen om u-båtskriget kom vid den tid- 
jordats och i de tal ,som höllos. Detta fullt förklarlig. Dels därför att giftmord punkt, då den stora fredsdemonstrationen 
var det huvudsakliga. Ty borta är då voro ganska omtyckta av folk med skulle ha ägt rum 

mordiska böjelser Dels därför att gift- Det är rätt så underbart, att se hur Hin- 
Branting, och hans plats fyller ingen mord i 1700-talsmening förutsätter stor för- denburg hyllas extatiskt, bl. a. i Svenska 

Och för övrigt - vad hände? Där härdelse, kallblodighet och okänslighet för Dagbladet, därför att han icke flydde vid 
talade statsråden Hansson och Möller offrets lidanden, och en särdeles motbju- revolutionen 1918, inte lämnade hären a h  

och redaktör Engberg. Vad de sade! dande feghet Brottslingen väljer denna sprang över gränsen utan skötte sitt värv 
Redan detta att han gjorde sin 

Det var en hel del, man måste tala dan han hoppas att gå fri, rädda sitt eget enkla plikt skulle göra honom värdig att 

åtskilligt när man talar en första maj. usla skinn bli president! Millioner soldater fyllde 
Giftmord är också i ett ord med ovan- den utan att någon prisade dem, utan att 

kännande ord. Att ”demokratien ligt ful klang i vårt svenska språk, och att någon visste det, mången gång. Det var 
får inte bli blott en skimrande fasad”, bli dömd efter giftmordsparagrafen har bara självfallet. Bland dem vore de flesta 
och att liberalismen utfört ett bety- fortfarande svåra konsekvenser. Det är unga med livet framför sig, a h  ingen tyck- 

Försök till giftmord te annat än att d e l  skulle så vara Men 
delsefullt vägröjningsarbete, men straffas med minst fyra års straffarbete Hindenburg framstår så strålande när han 
stannat på halva vägen. Den var med, Också en modern uppfattning reagerar jämföres med kejsaren, kronprinsen a h  
när det gällde politiska rättigheter, kraftigt mot giftmord. Även om man möj- Ludendorff. Dessutom är man så van vid, 

men ej i fråga om ekonomiska. 
påstående som inte ar lätt att sig skyldig till ett sådant alltid anser man, häpnad a h  beundran man nu uttrycker 
Det ligger sanning däri. Dock i t att förövaren visat så samhällsskadliga bö- över att en tysk general gjorde sin plikt 

ha 64 sökande anmält sig. Omkring ett hänt. 

Men den s. k. verkligheten kommer stitutets 

Centralförbundet har planerat sommar- 
vandringar för 11 grupper arbeterskor. 9 Det kan ingen bestrida a h  det är åkla- 
av dessa ha av Sv. Turistföreningen fått garens trumf 

Men lysgas är ett gif t .  

På Skansen talades om hemland och 600 kr .  i understöd. 

kallades demonstration, hölls av so- 5 maj av hennes kvinnliga kolleger som Han får nu gå ed på författningen och där- 

Det är föreläsare. 

Men det  må vara den för- bringa vi vår hyllning och vårt varma tack. Sverige, även utrikesministern Wallenberg, 

Det mest påfallande vid årets 1 maj pet för kommande generationer städse er- Ie sättas in 

form för att röja sitt offer ur vägen, eme- alltjämt. 

Det talades om liberalismen. Er- 

livstids straffarbete 

t ligtvis har annan uppfattning än lagen om att höga herrar äro rädda om sitt skinn. 
icke alldeles riktigt. 

klarat sig vara dess anhängare Det den i Stockholm häktade fru Johansson 
som påskdags morgonen sökte ta sitt l iv Den engelske finansministern Churchills 

är väl de. som stannat pi halva vägen, och ville ta sin lille son med sig, då säger budget föreslår en änkepension, som skulle 
ej liberalismens idé det enkla lekmannaförnuftet att har har komma omkring 70 proc. av Englands än- 

Men först a h  sist talades det om skett en vrängning av lagens andeme- 
försvarsfrågan. Samtidigt som - ning med iakttagande av dess bokstav. Lys- 

Om en person alltså öpp- 

Detta är inte li- jelser, att han eller hon bör oskadliggöras. trots att den kunde ha kostat honom livet. 
beralismens fel, utan deras som för- Men då giftmordsparagrafen användes på 

det var icke i Stockholm - det gas är ett gift 

kor till godo. Beloppet är satt till 10 ~hil- 
lings i veckan med tillägg för barn En 
änka med två minderåriga barn skulle få 
18 shillings i veckan 

Det anmärkes att detta kan hon natur- 
ligtvis inte leva på med sina barn och är 
alltså ändå inte räddad åt hemmet, Å andra 
sidan föreslås pension även i t  unga barn- 
lösa änkor - något som strängt taget är 

onödigt. De få tjäna sin nödtorft själva 
Men om Churchill ger åt kvinnorna med 

en en hand, skatt av så vill dem. han Han med den beräknade andra ta näm- ut 

ligen att ta ut första året 4 millioner pund, 
sedan 7 millioner pund om året på skatt 
på sidenvaror Det gäller här huvudsakli- 
gen silkesstrumporna, påstås det. Churchill 

kvinna som nödvändigt vill ha silkesstrum- 
por, gärna kan betala dem litet dyrare för 
att hjälpa statens finanser. 

7 millioner pund i skatt för silkesstrum- 
por! Det är hela vår försvarsbudget 
I Sverige betala kvinnorna också skatt 

för sinasilkesstrumpor Men inte bara till 
staten En god silkesstrumpa kan i Sve- 
rige göras för kr. 1: 50 paret. Den säljes 
i svenska bodar för 7 kronor paret Så 
mycket har den fördyrats på vägen från 
Västergötland till Stockholm 

har själv sagt, att han tycker, att varje 

internationella klubben 
har ,  ehuru blott nigra månader gam- 
ma! hunnit göra sig känd och värde- 
rad .  Medlemmarnas antal är redan 
betydligt och läsrummet livligt be- 
sökt. Där finnes också ett 90-tal 
svenska och utländska tidningar och 
tidskrifter. Klubbens söndagsmottag- 
ningar och klubbaftnar ha bjudit på 
ett om rikt sång och a h  omväxlande musik ha sålunda program. före- Ut- 

kommit ett spirituellt ”Causerie” av 
M. Alfred Mohn över en fransk för- 
fattares skildring av sin mödosamma 
resa genom Sverige på Karl XI:s tid. 
D:r Har Dayal har talat om indiska 
tänkare och konstnärinnorna Tyra 
Kleen och Lisa Bianchini ha givit 
skildringar, den förra om sin vistelse 
i Bali, den senare om svenska minia- 
tyrmålare. 
h Klubbens lokal, Hamngatan 8, 2 tr., har redan visat sig otillräcklig och kommer att till hösten utvidgas med 

thé kan man njuta av medan man en 
stund vilar sip med en tidning i hand 
- just i förbifarten, tycka alla rese- 

gården är fängslande och en god kopp 

geby. 

ägnades en erinran åt den man 
vars stämma ej mer kan ljuda, 

det föreliggande majoritetsförslaget i 
försvarsfrågan. Det kan tryggt sä- 
gas, ty Brantings stämma kan e j  lju- 
da mer. Men om den kunnat det, ha- 
de kanske mycket varit annorlunda, 

Nu måste emellertid kompromissen 
i försvarsfrågan försvaras, det var gi- 
vet. På alla dem, som med förfäran 
sett försäkringsväsendet i alla skepna- 

likväl föga glädjande att höra, att de 

sades det, att han skulle varit med om 

N 
der  växa oss ever huvudet, var det 

medel, som sparades på försvaret - 
eller låt oss säga militärväsendet - 
skulle användas till all slags försäk- 
ring. Mera tilltalande var, att de 
skulle tillfalla sociala reformkrav. - 
Man försökte i alla fall efter bästa 
förmåga trösta sig med, att kostnader- 
na för militära ändamål ändå bringats 
i nedgående, Och det är ju sant. 

Låt oss icke jämföra för warrut^ 
skottets majoritetsförslag med talen I 

maj. Det vore h i d e  obarmhärtigt och 

nar gaskranen, a h  lägger sig på sin säng 
där barnet redan sover - a i  är detta for- 
sök till giftmord, enligt åklagarens mening 

Gossen förblev oskadd men det hjälper 
inte Nu saknar emellertid den unga mo- 

förtvivlade handling alla de drag, 
som känneteckna giftmordet a h  som be- 
stämt de stränga straffsatserna från början. 
Vi veta, att hon var fattig, gift med en 

svultit dagarne innan, att mannen hållit 
sjuk man, inhyst i nödbostad. 

henne vaken med förebråelser under nat- 

ten förut, att hon haft ett nytt häftigt upp- 
träde, med honom på morgonen, flytt ~ n -  
dan honom, svimmat, fått I sig ett halvt 
spetsglas konjak av grannar, som funnit 
henne, loch hämtats in igen av mannen När 
mannen kort därpå lämnat lägenheten vred 
hon upp gaskranen och lade sig på sängen 

bredvid sitt sovande barn 

Att hon 

mord? Fru Johansson har nu I fängelset 



Elektrifierade hushåll 
Till och med år 1919 var Sverige föreningarna i första hand 1% sikte 

ohjälpligt <itrr  andra länder med på de ekonomiska fördelarna efter- 
jämförliga kraftresurser på hushålls- som dessa p i  den liden voro de mest 

elektrifieringens område. Först under i ögonen fallande. Riksförbundet var 

år 1920 kan man notera avgjorda nog ganska ensamt att betonande oer- 
framsteg. vilka kunna hänföras till hörda fördelar 111111 husmödrarna kun 
t re  olika samverkande faktorer, som na åtnjuta genom tidsbesparing och 
var för sig voro av avgörande bety- bättre hygieniska förhållanden efter 
<Ielsc genomförandet av elektrifiering. För 

ligger nog lsaken så, att 

vilken liksom beredde mark,  väckte den ekonomiska vinsten enbart ej är 

+, första intresset och födde ett be- tillräckligt motiv för de flesta att 

hov, var utan tvivel bränsleprisernas övergå från ved t i l l  elektricitet. Ja ,  

oerhörda stegring i förhållande t i l l  jag har fått den uppfattningen på sista 

elktricitetsprisets 
nära till hands för <ir mera framsynta mer träder i bakgrunden och de hygi- 
att ~ t ~ , i ~ ~ t , , ~ < .  undersöka möjligheter- eniska och humanitära bliva mera be- 
na för en övergång från vedeldning tonade. Icke så menat dock att det 

instone den kan ifrågakomma att lägga om t i l l  
raten i hus- elektrisk dr i f t ,  om denna kan förut- 
is kom vid ses bliva dyrare im vedeldningen. Det 
r 1920, den är givetvis alltid ett oeftergivligt vill- 
ingripa De k o r  a n  de elektriska taxorna äro såda- 
hade force- na att en ekonomisk jimfbrdrc mellan 

1a1 fram praktiskt användbara 2ppa. elektricitet och ved utfaller t i l l  den 
rattyper till priser, som <18 ansågo- förras favör. Och så äro v i  inne på 
ganska acceptabla. den stora frågan om taxorna för elek- 

Kanskr alldeles oberoende av dessa trisk hushållsenergi. 

van framhållna faktorer, kanske i Det har ofta sagts att man ej kan 
någon mån influerade av d e t s a m m a ,  en mera konservativ grupp 
tte våra husmödrar genom sitt or- än de svenska husmödrama. kt är 

~ in Sveriges Husmodersföreningars icke sant. 1kt.finni de som äro än- 
Riksförbund, igång en l iv l ig propa- nu mer konservativa: <le svenska 
ganda, dels genom sin stora utställ- elektricitetsverkscheferna. 1Nigrn få 

ning i Liljevalchs konsthall, dels ge- individuella undantag existera.)När 
nom de omfattande jämförelse prov- Riksförbundets utredning gjordes be- 
serirer, som utfördes för Riksförbun- handlades frågan uteslutande ur kon- 
det vid Fackskolan i Uppsala. Re- sumetsynpunkt och resultaten kunde 
sultatet av dessa provserier publicera- ju på sin höjd föranleda elektricitets- 
des i en broschyr. som gavs en mycket verken att undersöka om <Ir kunde le- 
stor spridning, och som säkerligen i verera ström t i l l  sådana priser att en 
hög grad bidragit till hemelektrifie- större anslutnig kundi påräknas. Nå- 
ringens utveckling. Riksförbundet har gon allvarligare undersökning av den. 
sedermera genom ett  flertal mindre na art har  mig veterligt aldrig gjorts 
1iI~t5llningar i skilda delar av landet (av elektricitetsverken) utan det räk- 
<ich även på annat sätt rökt utbreda nades, om det överhuvudtaget räkna- 
kännedomen om elektricitetens an- des alls, med utgång från gamla för- 
vändning i hushållets tjänst. legade premisser, och resultaten blevo 

väggarna. 
För att faktorer ha samverkat för att föra <lCh därför stå vi < i a r  vi 

hemelektrifieringen framåt; som re- utvecklingen skall ku skyndas 
sultat kan man notera att en god är det en ofrånkomlig nödvändighet, 

grund lagts, men trängt igenom har att elektrisitetsverken få klart för sig 
elekrtifieringstanken ännu icke all att distrubution av hushållsenergi är 

förenad med avsevärd ekonomisk mänt, 

Vad är nu anledningen, och hur vinst även med taxor så låga och fr ia 
ställer sig- hemelektrifieringen och från band (dubbeltariff!) att konsu- 

Den då viktigaste omständigheten, närvarande 

Det låg ju ganska tiden, att den ekonomiska faktorn allt 

Som sagt, mycket har gjorts, flera med få undantag upp e 

Porträtt av en 
finsk dam: 

Finland har ofta och av många 
oliks anledningar varit föremål för 
världens uppmärksamhet. 1906 var 
det den första kuinni>ru*triiftirrppm 
som drog allas blickar ti l l  det l i l la mo- 

diga landet i norr och Europa höll 
andan ett ögonblick i häpnad och vän- 

tade med <,yr, att de första kvinnorna 
i den finska lantdagen <ktillr vrida 
jordens axel ur led. 

De finska männen 
na meddelaktighet i 
visa sitt förtroende 
Erkännandet gällde 
rummet den uthållighet kvinnorna vi- 
<at under <Iv mörkaste åren, deras ut- 
omordentliga arbete för folkets fost- 
ran. upplysning och andliga vård. Det- 
ta arbete omhändertogs av kvinnoför- 
eingar landet runt, vilka då de inte 
fingo ha den minsta anstrykning av 
politisk karaktär, upptogo praktiskt 
arbete under namn av Marta-förenin- 
gar. 

I detta arbete trädde Nadine Ta- 
pelius för tjugo år sedan in. - ett 

för henne alldeles nytt område, Dit- 
tills hade hon som en av de mest 

fängslande personligheterna i det kul-  
tiverade sällskapslivet i Hälsingfors 
levat med sin familj i det ståtliga och 
gästfria hemmet. som med de tra- 

ditioner, som följa namnet Topelius 
var eftersökt av både landsmän och 
främlingar. 

regimens 3yste,,,atiska förtryck- =h;Skl<npat en dockindustri utförd 
Vad Martaförenin- I hemmen - som fyller landets hela 1% hennes make hovrådet Topelius splittringspolitik 

under den s. k. Bobrikoffska regi- 
men avgick från sin tjänst vid 

gene- garna under detta skede av Finlands behov, förutom stor export. 
historia betytt för dess folk och <ir%,' När man ser vad detta mångskif- 

ralguvernörkansliet flyttade familjen framtid är deras nuvarande ställning tande arbete betyder som stöd för na 

från huvudstaden till Sarijärvi vi ärvi gård det bästa tecknet på 
i Nyland. 

fru Topelius i uppdrag att <kapa en 
filial av Martaföreningen i Sibbo soc- 
krn. Vad <Icttu betydde under dåva- om kort fanns det tio kretsar i dare. Vid de nordiska kvinnokongresser- 
rande förhållanden kunna vi nu inte var medlemsantalet endast där na i Hälsingfors under förra ~ o m i i i ~ ~  

raktiska arbete för vilket namnet är medborgerliga upplysningsarbetet ge- <ie medlem av mötesbestyrelser som praktiska en symbol kom i lika hög grad det and- nom 
teaterföreställnin- utomordentlig värdinna för sina en 

la modet uppe trots den då härsknade gar, tidningar m. m kom nya skilda gäster, Hon har knutit många 
praktiska inslag, hem- och bar- v vänskapsband under sina vidstvidsträckta 
navård, trädgårdsskötsel, koserve- resor <>dl vid de många konKrPi'ei- - 

Till de trettio medlemmar som vid 
Som husmor på detta lantgods f ick starten slöto + kring h usmo ordern på 

Sarijärvi kommo snart allt fler på 
olika <lPlnI av socknen och tio år se- 

göra 011 en föreställning om. Till det nare var Arbetet vidgades, till <I,.( ren var fru Topelius en l ika k t y r k i n ~  

föredrag, 

Nadine Topelius 

speciellt den elektriska kokningen i 
praktiken? Ja, frågan är ej lätt att 
i korthet bevara, men jag skall for. 

menten lätt övertygas om fördelen av man +,,tk ju kunna tänka sig att ring, en omläggning, samt att hushållsbe- 1 Husmoderföreningarna. var och en i skötsel, husmodersdagar med ut- sitt lands representant besökt. 

lastningen i många fall är för verken sin stad, sökte påverka elektricitets- ställningar av allehanda alster från 

linodling, bi- och höns- bl. a. i Stockholm 1911 hon som 

Några a 

söka påvisa en del förhållanden och gynnsammare än den eljest 4 omhul- 
fakta, så som jag uppfattat dem un- <I..dc industri- och speciellt motorbe- 
<kr min verksamhet på <I.tfa område. lastningen. 

Men hur  skall detta gå til l? Ja, 
Till att börja med måste jag fram- vi ha lyckligtvis en institutiom, som 

hålla att den måttstock, som från bör- med verklig klarsynthet har givit sitt 
jun´ lades på delta problem, var ute- stöd åt hemelektrifieringidén och <icl 
slutande ekonomisk. Så länge ved- 2, Vatten- 
priserna voro 4 höga jämfört med fall ande un- 
elektricitetspriserna, att man kunde der klarlägga 

utrustningen på ett enda år 4 var elektrisk hushållsenergi i större skala 

tjäna in utgiften för den elektriska drift bution av 

saken ju ganska enkel. Men när En stor del a~ materialet ligger ännu 

verken att göra verkligt sakliga under- 
ningar, med stöd av resultaten 

Vattenfallsstyrelsens provdrift, 

heter alf tillämpa acceptabla hushålls- 
taxor. I samband härmed är en upp- 
lysande propaganda av nöden, en pro- de inom den egna socknen. 
~ w a n < l a .  som tar mindre sikte på de ö Det nitiska arbetet hade lyckats förväntan väl <xh förskaffade 
rent ekonomiska fördelarna än på de över ledare som det i regel gör - 
hygieniska, humantära och sociala 

tricitetsverk att svara: Några sådana filialförbund. 

rande förutsättningar och möjlig- 

Nu kommer säkerligen en del elek- 1 ;  
För att komma i kon- 

utredningar äro ej alls behövliga. Vi takt med de nordiska husmodersför- 

<L är det ej + underligt om många 

ring, som en omläggning innebar Det 

intresserade avhölle sig från den till 
synes rätt betydliga penninguppoff- 

är rätt naturligt att propagandan från 
såväl firmorna som från husmoders- 

k 

rande på anslutningen <,c~l sålunda äro fråga och kan aldrig bli det. Al 

ken att med god vinst distri- är nog gott och väl, men den ack acu mu^ +, och älskvärt säger hon sig ha in. 

diska länderna ha att uppvisa resul- 

buera hushållsenergi utan restriktio- lerande spisen utgör alls ej en gene- hämtat mycket. 
ner enligt taxor, som verka 4 m l c -  rell lösning av kökens elektrifie 

>:. avpassade, att de ekonomiska för- heten måste ha full frihet att 

delarna av hygien, tidsvinst, bekväm- det system som 1,891 passar i 
lighet och användbarhet utgöra t i l l- särskilt fall, eljest ha vi ej att vänta en trädgå 

pitalut- <II allmännare tillgodogörande av den Det lönar 
ggning elektriska energien i hemmen. rättas ett 
r hus- T i d  och utrymme tillåta mig ej a l l  frukt till 

Och dock torde väl intet v <le nor- 

tat motsvarande Martaföreningarnas. 
Inom småträdgårdsarbetet är målet 

mödrarna glädjande resultat av Vat- denna gång gå in på denna sak, men 1 Åbo med omnejd har ”Martorna” 
tenfallsstyrelsens provdrift komma jag hoppas få återkomma härtill läng- 
troligen snart 311 offentliggöras och 1: fram. F--m. 
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Den förtrollade själen 
Av Ellen Michelsen 

Det är icke lätt att finna ord för I andra delen Sommaren återfinna 
den häpnad och tacksamhet man känna återfinna vi Anette i Paris väntande sitt 
känna när man läser Romain Rolland. barn Konventionalism finns hor henne 
Häpnad över djupet kunskapen det ne inte så mycket som får plats i en 
skapa ögat som intet undgår Och fingerborg Genom sin ärvda förmögenhet 

tacksamhet över att den som synes förmögenhet har hon bröd åt barnet Hon 

som förstår och aldrig dömer. kommer l i l l e  Marc till världen 

Nu vet jag ingen varken kvinna el- 

Romain Romain Rolland i sitt varningsord ti l l  ler man som med underbarare ord 
läsaren "väljer jag ut ett v i sen  med i n  Romain Rolland kan skildra det 
vilket jag känner mig stå i frändskap ögonblick då m människa födes till 
Ellen det är senarare detta väsen som jorden - "Och nu är hon itudelad 
väljer mig.) - Då jag sålunda adopterat Inte längre två i m.. . Nu finns där 
adopterat Jean-Christophe eller Anette Riviere en de av henne eget jag lösgjord i 
Riviere blir jag blott deras tankars upp- rymden likt m Satellit kretsande 
tecknare Jag lyssnar till dem jag ser kring fixstjärnan ett ringa nytt Iivsvärde 
dem handla jag ser med deras ögon Iivsvärde med omätlig betydelse i själens 
Allt  eftersom de lära av ritt eget hjärta värld 
ta och av l ivet lär även jag ramma Efter en liten tid av gränslös lycka 
läxor Då de misstaga sig snubblar tillsammans med barnet träffar slaget 

ha genomskådat allt har ett hjärta väntat det med oändlig glädje - Så 

Då jag skriver m roman säger 

jag då de finna sig till rätta rätar jag get Anettes huvud Med en gång blir 
upp mig och så fortsätta vi vandringen hon alldeles utfattig Och ny skölja 
gen tillsammans - Jag ber er sök vågorna över henne - Anette har 
inte teser och teorier Se endast den bakom sig rätt så vidsträckta studier 
inre utvecklingen i ett ärligt långt och en akademisk examen Men det 
liv rikt på glädje och smärta ej utan hjälper henne föga Hon är en ensam 

alltid strävande att nå - i brist på stängda Man njuter av att trampa 
den oåtkomliga sanningen - den s in  henne i Kampen är hård 
sinnets harmoniska m som är vår yttersta Men hon strider för sitt barn och 
yttersta sanning." hon slår sig fram Hon livnär sig på 

Som ett lastdjur arbetar 
ehuru mindre lång än Jean-Christophe hon Och åren gå och Marc växer 

ligga nu på svenska I Anette och Sylvie Men Anettes namn Riviére betyder 
är hennes 

och hennes hjärtas l i v  Romain Rolland påtagit sig att själ i rörelse 
i dem skildra är en kvinnas Anette brinnande behov kan ej helt utfyllas 

Anette Riviére är d i  boken om begär Och nu framträder Jennynaturen 
henne börjar tjugotre år Hon har Jennynaturen den enorma förmågan att lida av 

mist sin mor och alldeles nyligen kärleken Två gånger bär Anette inom 
också sin far. Sista 
stått fadern närmast och hon har gången är hon förintelsen nära Men 
haft honom helt för sig Med ömsint d i ,  i det yttersta mörkret träffar henne 
pietet rör hon vid den samling papper henne stjärnans blick Efter dette är 
fadern efterlämnat hon tror att de hon befriad Stark lycklig tacksam 
skola föra henne ännu närmare honom för det djupaste som för det högsta 
honom De innehålla emellertid vad hon vandrar hon vidare 
minst av  allt väntat Hennes far hade Den förtrollade själen själen rymmer icke 

icke ett  sådant myllet av händelser och de med en annan kvinna är hennes 

männi-kor rom Jean-Christophe Detta mor ett barn t i l l .  Anette fylles av en 

faller i spillror. Full av avsky kastar minus snarare tvätom om Där är strängare 

hon faderns minne från sig. Men hon strängare linjer större koncentration Skogen 
Skogen är naturlig men trädgårdsmästaren 

Första delen är skildringen av jande slingerväxterna med sin sax 
systrarnas förhållande till varandra För mig stå dessa två delar av Den 

Ett förtrollade själen som ett säkrare Sylvie kvittrande omedelbar 

konstverk är motsvarande ur Jean-Christophe 
Anette allvarsam reflekterad lidelsefull Jean-Christophe I all synnerhet den sista 

Jag grubblade över när jag lagt 
lidelsefull och tung 

tankarna Deras Sigrid förhållande Undsets för Jenny en ofta och i samman denna bok vad det är son son 
gör att man så helt fängslas av och Cesea dock med den skillnaden att 

Anette trots de hårdaste stötar visar så helt bejakar detta sätt att framställa 
sig ha en vilja och ett mod av stål framställe livet Kan det månne vara annat 

än den oerhörda människokunskan 
Hon knäcker icke Hon reser sig igen annat skap som denne diktare äger Hur 
och står upprätt. också när de vildaste 
stormarna rasat slut För henne ha var det det stod om den gamle Jahve 
dock de gråaste dagarna alltid sina O. vilket djup av rikedom och visdom 

motsägelser fullt av villfarelser men sam mor för henne äro alla dörrar 

stoftet 

Sen förtrollade själen kommer att, lektioner 

Jean-Christophe innehålla flera delar Två före upp. 

Sylvie I I  Sommaren Det ärliga långa vattendrag ström Alltid 

Riviére av  barnet Det har också andra begär 

A v  de två har hon om sig den flammande lågan 

rasande smärta och hela hennes värld Detta innebär i mina ögon alls icke ett 

ren har klippt av en del av de snärjande 

litet slugt djur 

Om förekommande av reumatiska sjukdomar Kärnpunkten i be- 
Kunna vi slippa dem folkningsfrågan 

Sedd ur lantbefolkningens 
synpunkt. 

Till fullo instämmande i slutklämmen av 
DEn frågar kommer att behandlas doktor Ada Nilssons aritkel i Tidevarvet 

n:r 11 vill jag härmed framlägga några 

synpunkter hämtade från annan miljö än 

Av ADA NILSSON 
I artikeln om inbördes hjälp i kam-kommer ut Hela vår födas sammansättning 

kampen mot de reumatiska sjukdomarna sätting och tillagning spelar här stor 
i nr 14 av Tidevarvet föreslogs att de roll 
länder vilka i likhet med Tjeckoslovakiet In. i en särskild artikel 
Tjeckoslovakiet vore särskilt väl lottade med Förutom dessa förgiftningsmoment stors 

hälsokällor skulle bereda sig att i är det en annan sak som tycks spela den 

villkor ta emot patienter till exempel ska sjukdomar och det är avkylning arbetes ternas och fullgörande djurens liv har alltså att iakttaga läsa i naturens växternas 

från vårt land, där de reumaitiska fukt och drag 
sjukdomarna hemsöka stora befolkningsgrupper Kampen mot reumatiska sjukdomar 
befolkningsgrupper blir sålunda kamp mot fuktiga mörka 

Men andledning av detta förslag har solfattiga osunda bostäder och även 
till artikelförfattaren offentligt i pressen mot överbefolkning i bostäderna ty 

pressen atällts den frågar varför skriver överbefolkade rum äro alltid mycket 
ni inte om sättet att förekomma reumatiska fuktiga Alltså förbättrad bostadsstandard 
reumatiska i stället för mer eller mindre bostadsstandard Bostadsinspektionen bör utsträckas 

t i l l  ansvarsfyllda 
äventyrliga förslag till dess botande utsträckas till landsbygder och mindre 

värdiga föräldrakallets 
h att början sker så 

varit min avsikt att ta upp detta spörsmål 

spörsmål i Tidevarvets socialmedicinska vikten av hygieniska inrättningar på tidigt som möjligt Sättet hur detta bör ske 
artikelserie I dag göres början med arbetsplatser i avsikt att hindra avkylning kan ju diskuteras Mig synes en framkomlig 

När arbetet förrättas i särskilt lig väg vara att sätta en god bok i de 
ungas egen hand och jag tror man behöver 

särskilt varma lokaler bör ges tillfälle ver ej frukta att den icke blir läst Vi ha 
domarna utan att man kan även naturligtvis går till ej grunden tapar upp, och särskilt till omklädnad och dusch vid arbetets ett par enligt min uppfattning goda böcker 

slut Arbetslokalerna böra vara dragfria Ler genomandade av en vördnad for livet 
söker finna ut sjukdomsorsakerna - dragfria om man är rädd om personalens och dess lager som jag tror inte lämnar 
för att sedan söka undanrödja dem 

Dessa äro Vad E" Kvinna Bör Veta omnämnda engelska undersökningen av att åstadkomma utan att luften samtidigt av doktorerna Mary Wood-Allen a h  Emma 
Emma Drake uppdelad I lyra avdelningar 

sjukförsäkrade individer ger också m tidigt Vilken blir roll dålig spelar icke sen avkylning Vad en flicka bör veta Vad en ung kvinna 
utredning härom 

Man måste dock först erinra om för uppkomsten av de akuta halsinflammationerna 

att de reumatiska sjukdomarna ingalunda Farligt är särskilt att gå med våta förtter 

ingalunda Däri innefattas äro en enhetlig icke endast sjukdomsgrupp ledgångsreumatismen 
ledgångsreumatismen med sina olika former 
och ursprung Man kan även däri inräkna 
rakna, som den engelske rapportören 
gör en hel del mer eller mindre skarpt 
avgränsade sjukdomsformer som muskelreumatism 

neuriter och neuraligier o. s. v. 
Klart är även att orsakerna aro att 

söka på många skilda hål l  Under de 
senaste åren har mer och mer framhållits 
framhållits vilken betydelse infektion från 
olika kroppsdelar har vid dessa olika 
sjukdomsformer Den akuta ledgångsreumatismens 

ledgångsreumatismens ledgångsreumatismens ledgångsreumatismens nära samband med en 

förutgående halsfluss öron eller näsinflammation 

näsinflammation näsinflammation näsinflammation har  länge varit iakttagen 

iakttagen liksom de kroniskt infalmmerade och den ena halsflussepidemien och 
halsmandlarnas betydelse för recidiven förkylningsepidemier avlöste den andra 

recidiven ma ihåg Det andra hemmets barn voro 

anledningen tiII kroniska till och med 
utan feder förlöpande iformer av ledgångsreumatism 

ledgångsreumatism i samband med någon kraftande Bland dessa finns många familjer 

Särskilt har man i Amerika framhållit till kraftiga dugande män och kvinnor 

vilken roll dåliga tänder spela som ingångsport 
Inom den egna kusinskaran som räknat 
ett femtiotal som nått vuxen ålder år 

gångsport för den kroniska ledgångsinflammationen den svagaste yngst av två syskon ett arv 
ledgångsinflammationen 

större utsträckning och på billigare stor roll vid uppkomsten av reumatiska levat 

naturens egen bok får nog en sundare kunskap 

Även utan denna fråga hade det samhällen 

Den engelska ropporten framhåller kallets 

en orienterande inledning 
En kamp mot de reumaitska sjukdomarna kylning 

någon som läser don helt oberörd 
Ilen av mig i föregående artikel om- hälsa Men det är en ganska svår sak 

halsinflammationerna snuvor och dylikt 

skelreumatism ischias ryggskott neuriter 

dra 

Numera är man även böjd att sätta läkare utan de kranka". Den anförda statistiken 

statistiken inbjöd osäkt till en tankevandring 
bland släkt och bekanta för jämförelse 

Men jag fann glädjande nog intet be- 

infektionshärd inom kroppen Särskilt miljer där sju åtta nio syskon vuxit upp 

Om man betanker att enligt vad mi- 

procent av Sveriges befolkning får lokaler 

värd sin egen artikel 

att aren lumbago ryggskott muskelreumatism 
muskelreumatism och nevriter tyckas stå i 
samband med sådan infektion som 
naturligtvis kan utgå från andra de- 

som uppges knappt mer än fem de Denna kännedom omfattar ju endast 

som vi måste söka att komma till rätta vändas att så lite intet betyder Men om 
några hundra familjer och det kan ju invändas 

ta med om vi på allvar vilja ta upp de finns ett sådant antal på några tusen 
tandvård synes blott den frågan vara 

platser i vårt land så bör det betyda att 

Ottilia 
Den engelska rapporten framhåller kampen mot de reumatiska sjukdomarna där ha vi att vänta räddningen 

sjukdomarna 

underbara glimtar Efter den dyrt- 
raste vinter kommer påsk Och när 
Anette är som allra djupast nere genomborras 

genomborras hon av m stjärnas gudomliga 
gudomliga blick. 

Första delen slutar med att Anette 
förlovat sig med en ung man som hon 
högt älskar men som hon eftersom ti- 
den går icke finner sig passa för Hon 
säger det It honom och vill, att  de 
skola gå åt var ritt hål l  Men d i  Ra- 
Roger mannen lika mycket av kränkt 
fåfänga som av verklig kärlig fullkomligt 

fullkomligt faller samman har hon icke 
mod att gå I sin förtvivlan och plöstligt 
plöstligt träffad av sinnenas ljungeld, ger 
hon sig i t  honom. -- De sista sidorna 
na omtala att Anette skall bli mot. 

visdom och kunskap Men i sina domar lar av kroppen och bestå icke endast 

över människobarnen är Romain Rolland av bakterier utan även av bakteriernas Rolland oändligt mildare än Jahve någonsin giftämnen samt andra i kroppen biödade 
Han rannsakar hjärtan och dade gifter vilka uppkomma genom 

sin njurar var men han dömer icke Ty han för långsam omsättning t. ex. jäsning 

förstår Han känner oss alla. - Och i tarmarna och dylikt 
så blir det m t i l l  sist så att man tänker Dåligt reglerad tarmverksamhet torde 
tänker att mötte man honom i livet n i -  de många gånga ge anledning till en 

hel del s. k. reumatiska besvär Och 
gonsin till honom - man som skulle till en kunna bektfader gå fram Det fråga är. om icke just den stora över 

som man kanske aldrig sagt :,, en enda invaliditeten hos kvinnor i 45-60 års 
skulle man kunna säga för honom åldern och som beror på kroniska ledgångshistorier 

da' honom Och också detta skulle han för- gångshistorier har sin förnämsta orsak 

Hos honom skulle rak i dålig tarmfunktion denna blir 
låta och förstå nämligen ofta mera framträdande i 

man bli förlöst den åldern Men ihågkomme den 
franske läkaren Dieulafoys ord: 

Romain Rolland Den förtrollade själen Jag fruktar mindre det rom kom. 
mer ut ur kropper än det som icke I Anette och Sylvie I I  Sommaren 
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ARBETSFOLK 
(Översättning för Tidevarvet). 

Han var dräng på en gård och arbetade i 
jorden för en lön, som räckte t i l l  att föda 
hans tjugoåriga, starka kropp, skaffa ho- ting Mikael Du vet att jag följde med 
nom arbetskläder och helgdagskläder a h  honom I går kr i l l  

- Men jag trodde det inte 
- Vad tjänar det t i l l  att låtsas om ingen- 

D:r Beskow om 
kon firmationen 
Allt sedan jag började att i Djurs- 

holm förbereda ungdom fur konfir- 
lämnade några ören över t i l l  nöjen Han 
bodde på gården a h  hade sin bädd på 
en skulle ovanför ladugårdar 

Hon var mjölkerska på gården Även 
hon tjänade sitt nödtorftiga uppehälle hus- 
rum lick hon hos sin gamla mor, som satt 
med understöd Kvällar a h  mornar skyn- 
dade hon bort till den långa raden av rå- 
mande kor och mjölkade dem med snabba, 
vana händer. 
Hans namn var Mikael hennes Katarina 

Den första tiden då Katarina skyndade 
över fälten i hette och köld för att mjölka 
den långa raden av väntande kor, låg hen- 
nes bruna hår i en lång fläta neråt ryg 
gen, och hennes ögon hade ungdomens 
oskuldsfulla uttryck. Första gångerna Mi- 
kael iakttog henne, när hon vandrade över 

ängarna, där han arbetade, var han en blyg 
yngling som kastade skygga blickar på flic- 
kan. Men det var fern år sen. I fyra års 
tid hade nu de två varit fästfolk. Ungdo- 
mens bortkommenhet hade gått av dem 
En härlig man och en härlig kvinna utan 
annan fruktan i livet än fruktan för fat- 
tigdomen. 

Under vintern när lyktljuset glänste över 
djurens oroliga ryggar, och luften i ladu- 
gården var instängd och stark, då hell Mi- 
kael sig i närheten av mjölerskan, a h  på 
sommaren, när dörrarna stodo vidöppna, 
och solen sken in genom fönstren, var han 
icke långt borta Om kvällarna var hon 
alltid där, varest han lätt kunde finna 
henne 

Under de fyra åren hade de aldrig grä- 
hi .  Då dog den gamle bonden, och sonen 

åkrarna mad ägarens stolta min, men på 
Katarina såg han med en tillbedjares ögon 
och på Mikael med onåd Då mötte fäst- 
folket för första gången en svårighet 

Det var på hösten vid morgonmjölknin- 
gen Morgonsolen lyste in i ladugården 
Den förgyllde flickans lockiga huvud, som 
låg tätt intill kons sida, den förgyllde hen- 
nes smeksamma fingrar då de drevo stri- 
lar av mjölk ner i den tomma spannen. 

Kons oroliga svans slog henne oavbrutet 
Mikael som var i närheten band fast kons 
svans Hon tackade med en nick Han 
böjde sig ner och kysste henne 

tog gården i arv. Han såg sig omkring på 

- Var var du I natt, Katarina? 
- Det vet du nog, Mikael. 
- Jag väntade men än en timme 
- Jag sade dig ju att jag inte skulle 

komma 

- Jag misstänkte det men trodde jag 

- Han vill ha mig 

öva tryck p i  dem för att förmå dem - Inger under, sade MIkael. 
Samma afton, när stjärnorna tänts a h  till deltagande i konfirmation och 

en kylig vind svepte över fälten, sutto de nattvardsgång. Nästan varje år har 
två högt uppe på en kulle och sågo ner det också inträffat att någon eller 
mot gårdens glimmande ljus och talade några av  mina ”läsbarn” ansitt sig bö- 

ra avhålla sig från båda akterna eller åter om samma sak 

- Jag begär något mer av livet än jag ock enbart från den sistnämnda. Se- 
har fått, sade kvinnan stilla. Jag vill ha dan i svenska kvrkans konfirmations- 
det jag ska ha. egna ungar. Och pengar rituaI en alternativ form införts, i vil- 
så att jag kan mätta dem och pengar så ken de s. k. tros- och löftesfrågorna 

borttagits, och denna form använts i att jag kan klä dem. 
De stirrade under en lång tystnad genom Djursholms kapell, har det, så vitt jag 

skymningen bort mot gården kan erinra mig, endast i ett fall före- 
- Och han skall bli far t i l l  dina barn. kommit, att någon av de unga funnit 
- Ja, för jag vill ha barn. rig icke kunna med sanning vara med 
- Varför kan inte du och jag gifta oss om konfirmationsakten, vilken, med 

Det har an- 

hade fel. 

och själva fostra upp barn. detta, bör, efter min mening, icke del- 
dra gjort, som varit lika fattiga. 

Kvinnan skrattade oroligt. 

taga i nattvardsgång Detta anser jag 
som min oavvisliga plikt att säga till 

- Ja visst a h  se våra ungar smutsiga 
a h  trasiga a h  hungriga a h  fördärvade 
av dålig föda Vi har ju inte kunnat spara 
ett öre. 

de unga. Och jag hyser den förhopp- 
ningen, att deras föräldrar och måls- män stödja detta ärlighetskrav Den 
som t i l l s  vidare avstår från deltagande 

nen berättigad att sedan, när helst han 
- Det är hårt 
- Det är sant. 
- Jag skall tala med unga husbonden önskar det, taga del i en vanlig natt- 

om det, han kanske vill ge mig ett hand- vardagsgudstjänst och behöver således 
icke känna sig på något sätt ställd 

tag. 
Några dagar senare tog Mikael på sig utanför ,Att det numera icke medför 

helgdagskläderna och gick in till husbon- några som helst inskränkningar i med- 
den, som undvek tjänarens rättframma borgerliga rättigheter att icke vara 
blick samtalet blev icke långt När det konfirmerad eller att icke ha gått till 
var slut, vandrade Mikael med långa steg nattvarden torde vara allmänt känt 
borta till stugan, där Katrarina bodde 

i nattvardsgång är efter konfirmatio- 

Han nära och få del av den välsignelse, 
knackade på fönsterrutan som utgår från honom Den som icke Man får icke lägga ett för tungt 

- Han har avskedat mig, och betalt mig med sanning kan säga, att han önskar andligt tryck på de unga. Det är icke 
framkalla starka känslor av röreslse lönen sade han då Katarina kom Ut. 

och gripenhet . Men man får å andra - Det var illa Du skulle ha försökt tala 
honom t i l l  rätta. - Jag hade inget tillfälle, det var han kände, att han varit för undfallande mot sidan icke för dem profanera vad som 

sin husbonde, han borde ha sagt rent ut dock skall vara en helig handling. ic- 
som talade - Ja nu står vi där. Mikael vad tänker vad han hade på sinnet Då hade det bli- ke vända i ytlighet och världslighet 

vit ett uppträde, a h  den bästa karlen skulk vad som skall vara högtidsstunder du göra? 
- Ge mig ut och söka arbete. Kanske det inte var för sent fyllda av aning om det allraheligaste. 
Följande dag gick Mikael från gård till än att göra upp på det viset Några ord Här kräves mycken takt från anhöri- 

gas och vänners sida. Här kräves av 

Han hade blivit hyggligt bemött mycket stark och full av självförtroende sättet ha med de unga konfirmander 
när han vandrade ner I t  gården I hopp att na aft göra, bärande och stödjande 

han vunnit 

gård och begärde arbete som en nåd I vore nog att reta husbonden till vrede. 
skymningen återvände han med hängande 
h huvud d 
och hade till och 
vin men inget löfte med fått bränn- träffa på husbonden på ängen, på gårds- allvarstankar. Det är tyvärr myc 
tänkte på den spinkiga husbonden och för planer eller i ladugården, någonstans, där som vill leda tankarna i orätt r iktni  

De nya kläderna komma lätt all s första gången uppstod hos honom känslan de kunde vara ostörda. 
att han blivit illa behandlad Vid denna En kvinna kom från gården Mikael en alltför stor roll huruvida 
tanke knöt han sina stora händer Han drug sig undan för att ej bli sedd. Men sker ,beror ej enbart på de unga s 

Han kände sig något yr i huvudet men oss alla, som på det ena eller andra 

när Katarina gråtande vandrade förbi hans va. Minnesgåvor kunna bliva av 
gömställe, sprang han fram och tog henne i art. att de synas stå i föga rimligt for 

hållande till dessa dagars egentliga armen 

- Vad är det min flicka? Om den där 
karln har varit hård mot dig så skall jag 
ge honom på käften. 

Kvinnan hängde sig fast vid honom. 
- Jag har giort slut med honom och 

jag blir inte hans mjölkerska längre. Det 
har jag sagt honom 

Hela dagen har jag gått a h  letat efter 
dig, min pojke Jag hade inte ro för tan- 
ken @ dig. Tänk så bra som vi haft det 
ihop Nu gifter vi oss, så fort v i  kan och 
bor hos mor a h  skaffar oss en gris och 

betydelse. Konfirmationen är icke 

den unga flickan förklaras mogna för 
en akt, genom vilken ynglingen och 

Under de sma, åren ha lite1 V a r ~  
stiidca ,och även i I)jurrholm, pi..a 

vilka äro ägnade att störa den helgd 
och stillhet, som horde vila över hög- 
tisdagar sådana som dessa Det har 
börjat bli vanligt, att anförvanter och 
vänner i stort antal uppvakta de un- 
ga med presenter och blommor. Man 
kan få se flickor komma från kyrkan 
nästan nybakade lika studenterna blomsterprydda äro som när de de 

komma från examen. Vad har en 
sådan firning med konfirmation att 
göra? Det inträffar till och med, att 
dessa uppvaktande icke äro med i kyr- 
kan utan vänta utanför på kyrkplat- 
sen för att omedelbart efter aktens 
slut framföra sina ”lyckönskningar”. 
I hög grad sårande för den religiösa 
känslan är det, att hopar av unga poj- 
kar samlas utanför kyrkan för att 
”titta p i  flickorna”, när de gå där- 
i f r å n  Ännu äro dock dessa oseder 
icke så inrotade, att de icke hade 
kunna lätt nog avskaffas, om upp- 

tendenser börjat göra sig gällande, 



hävt _ måste skärpas Om de sprida 

till alkoholism, bli kundtjuvar och 
kopplerskor bli de prostituerade ock- 

komliga av lagen 

remot är det en samhällets humanitära 
humanitära plikt att se till. att de kvinnor 
kvinnor som kunna och vilja lämna sitt 
levnadssätt som prostituerade också 
få möjlighet därtill Men det är icke 
staten som skall sköta detta arbete 

sig I kan också tänka sig annan kommunal utan enskida människor kallade t i l l  
polismyndigheten skulle sådant barmhärtighetsverk Staten bör 

hade alltså skiljas från sin verksamhet som endast understödja detsamma ekonomiskt 

Det är alltså som läsarna av denna 

smittosamma könssjukdomar förfalla 

utionsproblemet 
kundkretsen myndighet 

man 

icke kommit åt prostitutionen och det sedlighetspolis miskt 

är ju det man vil l .  Vad gamla tider För att underlätta detta omhändertagande 
icke åstadkom genom att bränna in omhändertagande borde barnavårdsnämnd kunna artikel redan kommit underfund med 

av näsan på skökan klä henne i en glida in i ett sedeslöst liv även om den framlägger och det 
särskild dräkt eller hålla henne som det gäller skulle vara mantalsskriven ra lagstiftande myndigheter 

märken på raka av håret eller skära na ingripa där ungdom är på väg att ett radikalt förslag 

fånge nämligen utrota henne det kan a annan ort ed andra ord en flicka na att göra det till sitt Men otvivelaktigt 

icke en human social apparat åstadkomma flicka från Skåne eller norrland som aktigt är detta förslag det nästa steget 
komma så länge hon samtidigt är vistas i och för ett oregelbundet l iv efter regelmenteringens upphövande 

i Stockholm skall kunna tagas om änge en särlagstiftning finnes mot önskad begärd och betald 

att konstatera vilket ju är lätt gjort nämnd i stället för att skickas t i l l  
att männens finansiering av prosti- Malmö eller Umeå Och tvärtom 

Men skrivelsen nöjer sig icke med hand av Stockholms barnavårdsnämnd ena parten i prostitutionsföreteelsen 

Ett folkhälseprogram 
Norges kvinder har intervjuat dok så nära hemmen som möjligt under 

tor Ada Nilsson om hennes folkhälseprogram fullt betyggande förhållande O c h  så 

program. , Tidningen placerar henne måste det sörjas för hjälp i hemmet 
partipolitiskt såsom tillhörande Tidevarvsgruppen Men hänsyn t i l l  de ekonomiska förhållandena 
Tidevarvsgruppen av radikala kvinnor ett landena så måste vi kräva moderskapsförsäkring 
nytt uttryck som vi gärna ta upp från säkring Denna måste ses i samband med den norska tidningen och ge hemortsrätt hela frågan om lättnad av försörjningsbördan 
hemortsrätt hos oss försörjningsbördan Modern bör få direkt understöd eller 

Ur artikeln anföra vi doktor Nilsson man också kan uttrycka det barntillägget 

Nilssons skiss till hennes folkhälseprogram lägget bör icke ges som lönetillägg till försörjaren 

gram. försörjaren utan direkt till barnet själv genom 
samhällsarbete måste den som står det närmast Och vi måste 

vara en målmedveten befolkningspolitik få bort skillnaden mellan äkta och oäkta 
som lägger mera vikt på kvalitativ förbättring barn 
ring än på kvantiteten Och självfallet må- Nästa steg är barnavårdscentraler Vi 
måste i arbetet på folkhälsa huvudvikten läggas ha barnkrubbor och mjölkdroppar här i 
gas på att förebygga sjukdomar Det måste Stockholm men nu ha barnläkarna utanbetat 
måste sättas i gång med ett målmedvetet upplysningsarbete tat ett förslag om upprättande av ett visst 
upplysningsarbete när det gäller sexuell hygien antal barnvårdscentraler över hela landet 
hygien Ungdomen avbåda könen måste nås det 
av denna undervisning I fabrikscentra måste finnas barnkrubbor 

Grunden till 1111 

si kommer vi till mödrarnas hälsa och i samband med fabrikerna så att mödrarna 

hygieniska sidan av saken måste kvinnan få upplysning betsplatsen att mödrarna kunna gå från 

försörjning Det är ett ekonomiskt och hygieniskt mödrarna kunna vara lugna för sina barn och 
hygieniskt spörsmål I fråga om den hygieniska dessa barnkrubbor måste vara så nära arbetsplatsen 

upplysning om sig själv och det arbete hennes arbetet för att amma barnen 
kropp utför under havande skapet Vi måste För baren i övergångsåren från spädbarnsåldern 
måste ha vägledningsbyråer och det måste spädbarnsåldern till skolåldern måste finnas 
finnas polikliniker för livande mödrar barnträdgårdar där de små få god vård 

Den tänker sig att man likväl kan mer en stor kategori av psykiskt defekta 
och bör angripa det onda som prostituonen defekta individer Socialstyrelsen som lysande exempel härpå är just socialstyrelsens 

prostituonen ur hygienisk och etisk synpunkt statistiskt behandlat de 936 kvinnor, socialstyrelsens nyss nämnda utredning 
punkt utgör Lödrivarlagen bör enligt vilka under åren 1916-1924 varit intagna Bland all annan statiskisk behandling 
enligt dess mening icke längre tillämpas intagna i Landskrona tvångsarbetsanstalt som de 936 undergå förekommer 

pas på de prostituerade Men därför tvångsarbetsanstalt anger att 30 till 40 proc. av denna även en tabell över prostitutionens rekrytering 
skall man icke låta allting utveckla denna kontingent äro psykiskt defekta krytering Och socialstyrelsen kommer 

sig fritt Det kunde mer til l den slutsatsen att prostitutionens 

måste sättas in på ungdomen för vilken vara en del att säga om utredningens prostitutionens självrekrytering är den verk- 
vilken samhället har ett särskilt ansvar utredningenstendens att egentligen vilja göra hela sammaste kraften för upprätthållandet 
Den bör förhindras att glida in , prostitutionen kåren abnorm att icke medge att någonsin det av beståndet av helyrkesprostituerade 

prostitutionen Vad nu särskilt gäller genom miljöns påverkan kan vara till- erade - Förledda avv män skulle 
den unga kvinnan så anser skrivelsen räcklig för att förklara att en kvinna nämligen bara vara 5.6 proc. av hela 
sen att barnavårdsnämnderna som kommer in på denna bana men det antalet 
enligt nya barnavårdslagen ha rätt att skulle i detta sammanhang föra för Det är säkerligen riktigt. att den romantiska 

vid behov omhändertaga ungdom upp långt Frisinnade Kvinnors skrivelse romantiska föreställningen behöver rättas 
t i l l  21 års ålder skulle bli den lämpliga anser Vad nu angår den undermåliga tas att det iii förförda för .in kärleks 
lämpliga myndigheten för det örervakande undermåliga ungdomen att genom samverkan skull ur samhället utstötta unga kvinnor 
de uppfostrande och förekommande av Iärare skolläkare och barnavårdsnämnder nor och ensamma mödrar som ta sin 
arbete som är nödvändigt För detta nämnder och genom hjälpverksamhet tillflykt til l protitutionen Det stämmer 

individer, samhällsvådlighet i mer säkert att det är redan invigda 

Det huvudsakliga arbetet imbecilla eller abnorma 

- behöves doch att lagens bestämmelser dessa 

ser om vart mödrarna skola hänvända sig Läkarvården för skolbarn måste utsträckas 

måste vi ha förlossningshem gärna avdelningar utsträckas till landsbygdens skolor Hela omdaningen 

avdelningar vid lasaretten , större och mindre omdaningen av skolväsendet är ett viktigt 
städer för svårare falll men eljest små välträffade mensväsendet och mångläseriet både för 

välinrättade det i förbindelse förlossningshem med barnmorskans över hela lanläkarnas och gossar gossar och och flickor samt införa en sundare 
d e t  i bostäder Förlossningshemmen fostringsmedel 

Vi måste på det hela taget säger dr Nils- måste ha statsunderstöd och stå under 
kontroll Vi måste som Katti Anker Möller höja kvinnornas kroppskultur De 
säger förstå att detta är lika mycket i statens s o n  kvinnorna ha lidit nederlag i likalönefrågan 
statens intresse som att det finns goda krea- likalönefrågan Man åberopar sig på kvinnornas 
kreatursbesättningar försiggå många I förlossningar som utan i Norge sakkunnig nas större sjuklighet Bort med den Kvinnorna 

kunnig hjälp under svåra förhållanden utan Kvinnorna måste därför idka mera idrott sport 
att nödiga förberedelser kunnat göras - 
det kanske varken finns lakan i sängen 
till kvinnan eller kläder till det väntade 
barnet 

Bäst är om förhållandena äro sådana att 
förlossningarna kunna försiggå i hemmen 

nom dat hemliga inflytande de genom 
sin vida kundkrets öva på hela samhället 

samhället och som sprodes d jup  in i hemmen 

förändras utökas och utnyttjas Man tid bör kunna oskadliggöras Här 
snudda vi rid frågan om sterilisering 
av sinnesslöa men ej heller den kan 
ni, beröras 

En annan åtgärd som skrivelsen 
föreslår är inrättandet av väl ordnade 
ordnade kvinnohärbärgen i de större atäderna 
denna då ju  erfarenheten visar att 
unga kvinnor, som sakna bostad jämförelsevis 

kvinnor som ta med sig de nya till men som de bli beaktansvärda 
marknadsplatsen Men utan köpare Vi måste därför komma därhän, an 
vore det ju ingen marknadsplats Om åtgärderna mol prostitutionen inte 
de helyrkesprostituerade vore en inom stanna vid en särlagstiftning mot 
sig sluten värld - och utredningen kvinnorna. I Frisinnade Kvinnors 
leder läsaren mot den föreställningen skrivelse påpekas att upplysning och 
- så förtjänade detta jämförelsevis uppfostran måste räknas till de mest 

ringa antal av kvinnliga lösdrivare verksamma medlen att påverka den 
icke detta stora intresse Det är ge- allmänna uppfattaningen och det föreslår 

- Madame Remi reste sin väg 

strax efter er men hon nämnde inte 
vart 
- För - för fjorton dagar sedan 

sedan 
- Ja. samma dag. och hon de 

lämnade alla rinn saker kvar 
Uran att svara vände han på 

tröskeln och fick skyndsamt bort til l 
det hus där Zita bodde I hennes rum 
hade ingenting blivit rört. Alla presenter 
presenter han givit henne stodo på rinn 
vanliga platser och där fanns inte 
något skrivet meddelande 

reste hon sig upp och betraktade honom Getingens ansikte förblev lika kallt 
nom med sina skarpa svarta ögon 
- Jag har med mig en hälsning - Har hon följt med zigenarna 

Kvinnan brast ut i skratt från Zita Remi sade hon 
Han öppnade dörren t i l l  sitt arbets- - Tänker ni följa efter henne och 

rum och lät henne stiga in. Sedan vinna henne tillbaka Det skulle ni 
stängde han dörren för att inte Hi- tänkt på¨ förut signor 
Bianca skulle höra vad som yttrades - Jag vill endast veta sanningen 
- Var så god och sitt och säg - Sanningen är att hon mötte mimn 

son samma dag ni lämnade henne och mig sedan vem ni är 
- Det är en sak som inte angår när han såg att hon var m av vårt 

er. Jag har kommit för att säga er eget folk, så blev han förälskad i henne 
att Zita Remi har följt min son ne som våra män bli förälskade. Hon 
- E r  - son berättade oss om sina sorger och bekymmer 

och orörligt 

av 

E. L. V O Y N I C H  
Forts 

- Tag den min ron, sade Montanelli 
Montanelli och var vid gott mod ,ty Herren 
är god och barmhärtig Gå till Rom 

nom ett heligt lir. en själ utan fläck 
och hemlig skam. då - 

Montanelli vände sig hastigt bort 
- Det enda jag har att bjuda, sade 

sade han, är ett brustet hjärta 
Några dagar renare återvände Ge- 

Getingen till Florens med diligens från 
Pistoja Han gick direkt t i l l  Gemma 
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