
Tidevarvet N:r 26 
I Behörighetslagens tillämpling be- 

kvinna. 

Vad kan lindra födandets plåga? 
I denna för alla mödrar viktiga 
angelägenhet har doktor Ada Nils- 
son klan och sakligt framlagt ve- 
tenskapens ståndpunkt I en kom- 

mande artikel skall doktor Nilson ge 

Vårt försvar innehåller en åskådlig 

de båda senaste riksdagarna och bely- 
ser skälen t i l l  lösningen vid den nyss 
avslutade riksdagen. 

översikt av försvarsfrågan läge vid 

Marika Stjernstedt har givit en vac- 
ker skildring av Karin Smirnoffs bok 
Strindbergs första hustru i Inför hög- 
re rätt. 

Anissias historia hör till de fängs- 
lande uppleveser, som den rycka l i t- 
teraturen ger oss. Ellen Michelsen 
berättar medryckande om Inken, som 
den enkla bondkvinnan själv givit 

upphov till. 

Då detta läses hålla de svenska hus- 
mödrarna möte i Sundsvall, dit Sve- 
riges H usmoderföreningars Riksför- 
bund kallat. En kon översikt av hus- 
moderföreningarnas verksamhet kan i 
detta sammanhang läsas med behåll- 
ning. 

Livets facit av Ellen Wester ger i 
koncentrerad form ett kvinnoöde, som 
kanske inte är ovanligt. 

vänner, att de tycka om Tidevarvet. att 
den eller den artikeln var just vad den 
borde vara skulle v i  kunna vidga kret- 
sen av våra läsare Det betyder, att 

förnya prenumerationen. om de äro 

varvet endast kr 1,75. 

Vårt lands kvinnor ha nu, som be- 
kant, på papperet vunnit m likställig- 
het med männen i fråga om högre 
tjänster då den nya behörighetslagen 
räder i kraft i juli. Men ett alldeles 
färskt fall, en utnämning, väcker far- 

hågor att det skall gå med de svenska 
kvinnorna som med de danska, den 
nya lagen blir för dem endast en platt- 
form, från vilken de måste kämpa för 
sin rätt. 

Till ansökan om överläkarplatsen 
vid Flensburska vårdanstalten för spä- 
da barn i Malmö, som bekant ett av 
Svergies sex barnsjukhus, fanns bland 
de sökande tre kvinnliga läkare, vilka 
Medicinalstyrelsen förklarade kompe- 

platsen Huruvida dispens skulle sö. 
kas, var emellertid en så oklar fråga 
att Medicinalstyrelsens egen expert 

tenta med undantag av en som för- 
summat att söka kunglig dispens för 

som rådfrågats i saker trodde sådan 
ansökan överflödig Men Medicinal- 
styrelsen tog med glädje tillfället i akt 

behörighetslagen ju kunde väntas pro- 
mulgerad när som helst 

att mota en av de kvinnliga, trots att 

har 6 år och 7 månaders sjukhusut- 
bildning och nära 5 års tjänstgöring å 
barnsjukhus Vid närmare granskning 
av d:r Höjers praktiska tjänstgöring 
finner man dessutom, att den ä r  splitt- 
rad på flera kortare perioder, vilket 
ju bidrager till att förringa dess vär- 
de. D:r Höjers vetenskapliga av- 
handling faller inom djurpatologiens 
område och han blev p i  den docent i 
experimentell patologi. Men enligt 
praxis brukar en gradualavhandling 
räknas jämställd med ett års sjukhus 
tjänstgöring och d:r Gyllencreutz har 
nära 4 års längre sjukhusutbildning i n  
d :I Höjer. Som praktisk merit anför 
d :I Höjer. att han organiserat barna- 

där redan befintlig mjölkdroppe efter 
mönster av den som d:r Julia v. 
Sneidern redan förut upprättat i 

vården i Solna. Detta inskrängker sig 
t i l l  att han ombildat och utvidgat en 

Brännkyrka 
Men medicinalstyrelsen ogillade d:r 

Sara Gyllencreutz besvär och ställde 

den ståndpunkten, att låta vetenskap- 
sig därigenom för första gången på 

dikat oroväckande. Den 18 juni ut- 
nämndes alltså d: r  Höjer till överlä- 
kare vid Flenshurgska vårdanstalten 
för späda barn. Det är alldeles tyd- 
ligt att det här uteslutande varit fråga 
om att utestänga en kvinna och hellre 
anställa en mindre kvalificerad kraft 
blott det är en man. 

Om man jämför d:r Muhls prakti- 
ska meriter med den nu utnämndes. 
skall man finna. att doktor Muhl har 
en sjukhusutbidning på 7 år och 2 

månader, därav på barnsjukhus 6 år 
och 8 månader medan d:r Höjers 
sjukhusutbildning endast omfattar 2 

år 11 månader och 21 dagar, därav 2 

år, 8 minader och 21 dagar på barn- 
sjukhus, men denna utbildning är inte 
sammanhängande utan splittrad i små 
korta förordnanden. 

Av tjänstgöring p i  barnsjukhus 
med spädbarnsavdelning har d :r Muhl 
4 år och 1½ månader, fördelade på 2 

perioder, medan d:r Höjer har I år 
och 9 månader fördelade på 6 perio- 
der. Di  Flensburgska anstalten som 
bekant är ett spädbarnssjukhus borde 
väl största vikt läggas vid just en så- 

dan tjänstgöring som d:r Muhls. 
Det skulle här föra oss för långt att 

punkt för punkt jämföra de bådas 
kompetens det må endast framhållas. 
att d:r Muhls avhandling behandlade 
e t t  ämne, som rör spädbarn. medan 
d:r Höjer, vars avhandling Medicinal- 
styrelsen tillagt så stor vikt, hade spe- 
cialiserat sig på djurpatologien. 

Det finns alltså intet tvivel om att 
Medicinalstyrelsen här begått en man- 
namån och utnämnt efter principer, 
som den i ett annat fall knappast skul- 
le hava tillämpat. Nu blir frågan: hur 
ställer sig regeringen till saken? Ror- 

existerar, också blir tilläm- 
de den icke sörja för att en lag, som 

pad? 

centern H Höjer och i tredje rummet 
med. lic. N. Johansen. Mot detta för- 
slag anfördes besvär av med lic. Sara 
Gyllencreutz som anhöll att bliva 
uppförd i andra förslagsrummet i stäl- 
let för docenten Höjer och anförde 
som skäl, att hennes sjukhusutbildning 
vida överträffar d :r Höjers. Dennes 
utbildning når i själva verket ej fullt 
upp till den minimikompetens av 3 år 
som av pediatriska sektionen av sven- 
ska Läkarsällskapet föreslagits för rätt 
att annonsera specialitet i barnsjukhus 
mar under det -att d:r Gyllencreutz 

Vad kan lindra födandets plåga? 
Av Ada Nilsson 

Professor Brandt i Oslo är nog e j  bördshuset Professor Forssner.Smärt- form- uppfunnits. man sökte använ- 
så orimlig, som han låter. I sin egen fria förlossningar finnas odisputa- da dem vid förlossningar. Den fot- 
lärobok - Födelsehjälp ~ medger belt Vem har e j  läst om indian- ske förlossningsläkaren Simpson in- 
han både att förlossningssmärtor kun- kvinnan. som stadd pi vandring föder förde denna bedövning till hälften el- 
na vara outhärdliga och att narkos, rätt sitt barn, går ner i floden, som alltid ler "narkos á la reine" som den också 
anbragt, kan bringa både lindring och rinner i närheten, tvättar sig och går kallades, d i  drottning Viktoria av 
göra stor nytta på ett visst stadium vidare. Missionärer från Sandwitsch- England fick åtnjuta förmånen där- 
av förlossningen, genom att den fö- öarna och andra avlägsna orter ha av. Vilket icke hindrade, att det bi- 
dande kvinnan, befriad från de värsta vittnat om att de infödda kvinnorna gotta skotska prästerskapet våldsamt 
plågorna. kan bättre använda sina ej  behövde lida varken så länge eller angrep Simpson för att han satte sig 
egna muskler till förlossningens av- mycket under sin barnsbörd. upp mot bibeln a h  naturens ordning. 

slutande. Frän nästan alla länder finnas fullt Narkosen vid förlossningar har dock 
Den 

stå, att rätt skötsel – men narkos förlossningar. Men det är de stora un- kan för det första endast användas i 
borttagen - gör förlossningarna dantagen. Hur ofta är det icke i stäl- ett visst skede - sista stadiet - och 
smärtfria kommer han i ohjälplig let fasans plågor och kval. En för. till en viss grad, värkarna få ej ta’s 
motsats både mot sig själv och de fles- bannelse, som tilltagit med kulturer bort. Och så fordras det läkares när- 

vittnar även intervjuen i Dagens Ny- Allt detta gör, an  man ser sig om 
heter med chefen för Allm. Barn- dövningsmedlen - eter och kloro- (Forts. å sid 6) 

När Professor Brandt nu vill på- trovärdiga fall av absolut smärtfria tyvärr sin stora begränsning. 

ta andra förlossningsläkare. Därom efter alla vittnesbörd. varo. 
Det var då ej underlig, att när be- 

dant sakkunnighetsuttalande i utsikt 
Direktionen i Malmö gav sitt förord 

åt d:r  Höjer utan hänsyn till att den 
pi första förslagsrummet uppförda 
d:r Greta Muhl ägde ojämförligt stör- 
re meriter för platsen. Medicinalsty- 
relsen följde vid utnämningen detta 
uppenbart orättvisa förord. vilket den 
ej alls behövt göra. Då man vet a t t  
dess chef har den ofrånkomliga upp- 
fattningen. att kvinnor böra utestän- 
gas från överläkarplatser är utslaget 
icke ägnat att förvåna. Men det är 
synnerligen beklagligt och som preju- 

Hurudana kvinno- 
speglar? 

Juni månad rymmer inom sig många 
händelser Bland andra skolavslutningar- 
na runt om i landet Vitklädda flickor, 
rörda modershjärtan. vacker sång hög- 
tidssalen klädd med grönt och flaggor, 
högsta klassen får avgångsbetyg och kän- 
ner att den just nu är skolans synliga ut- 
tryck, del sägs också utom mycket an- 

På Tidevarvets bord ligger ett brev med 
ett tidningsklipp ur en sydsvensk tidning. 
Och i det brevet står att läsa: 
”Ungefär samtidigt läste jag "En h i n -  

nospegel’ i Tidevarvet av den 6 denna 
och bifogade skoltal, hållet för kvinnliga 
elever år 1925 a h  frapperades över att in- 

spektor för flickskolan i M. står på samma 
ståndpunkt som Kolmodin trots den avse- 

värda klyftan i tiden Just detta att kvin- 
norna skola akta sig för att syfta. till kun- 
skaper i självständighet tycks vara den ge- 
mensamma grundtanken. 

Skulle inte Tidevarvet vid tillfälla kun- 
na påpeka vådan av att låta dylika efter- 
blivna herrar uppträda med salvesefulla 
tal för kvinnlig ungdom. tal som I likhet 
med Kolmodins åsyfta att öva ett ”oemot- 
ståndigt andligt tryck". Det tycks vara 
modernt. att vid flickskolornas avslutning- 

gar min ur olika samhällsklasser uppträda 
med frasrika anföranden oftast i grund 
misslyckade. Borde inte sådana uprdrag 
förbehållas åt kvinnor, så att da stackars 
flickorna kunde bli förskonade från såda- 
na tirader som att ”kvinnan är ett blom- 
ster, som bäst blomstrar i dalen” etc Det 
är verkligen en suggestion till onatur och 
overksamhet. V i  leva Gud nåde i en helt 
annan, tid i n  den bibliska Det talas så 
ofta om att vår tids kvinnliga ungdom är 

okvinnlig Detta botas inte med att några 
karlar predika utan genom exemplets makt. 
”Lång är vägen genom föreskrifter, kort 
a h  verksam är exemplets väg" Därför, 
kvinnorna åt den kvinnliga ungdomen! 
Diamanten kan endast slipas i sitt eget 
stoff." 

Det i, kanske hårt att skära alla man- 
liga skolinspektorer över en kam. men man 
undrar inte på att vår meddelare funnit 
beröringspunkter mellan 1600-talet a h  vår 
tid. d i  man läser det omskrivna skolav- 
slutningstalet. som stadens tidning ger in 
extenso Här är ett brottstycke till våra 
läsares "upptuktelse". 

"Kvinnan är likt ett blomster som doftar 
bäst i skuggan i dalen: hennes rätta plats 
är vid hemmets hird. Kvinnan fick bland 
skaparens mång pirar icke myndigheten 
icke handlingskraften. icke styrkan; men 
hon fick, vad bättre är. den uppoffrande 

ten, kärleken och den stilla framgångsrika 

nat i inspektors avslutningstal 

självförsakelsen ihärdigheten, ödmjukhe- 

inflytelsen. Kom så synden i världen och 
därefter är den största inflytelsen i mänsk- 
ligheten både t i l l  det goda och till det on- 
da lagd i kvinnans hand. Vilken vikt 
måste icke då läggas på kvinnans under- 

icke fördölja det: de goda gåvorna, anla- 
gen och karaktärsdragen äro genom syn- 
den orenade och tag. lätt skada, icke minst 
hos kvinnan. i en riktning till fördärv. Den 
ihärdiga verksamheten blir en sjuklig a h  
beställsam oro; den fina urskillningen blir 
list, det behagliga talets gåva pratsjuka, in- 
flytelsen ränker 

Böckernas bok som med hugeliga ord 
prisar kvinnan. framhåller ock med skar- 
p drag hennes fel a h  förvillelser. Sam- 
me Salomo, som ställer den dygdiga kvin- 
nan så högt, ja högst bland stoftets barn, 
han bestraffar med satirens skarpaste va- 
pen kvinnans fördärv a h  fördärvsyttrin- 

gar. Vi få icke heller blunda för den be- 
visning, som den helig. historien de munt- 
liga hävderna a h  den daglig. erfarenhe- 
ten giva oss att farorna även under nuti- 
den äro många a h  stora. Varningar för 
avvikelser t i l l  högra sidan och till den vän- 
stra äro icke obehövliga för vår kvinnliga 

visning och uppfostran! Uppfostrarna. må 

ungdom. som går till möte - ho vet vad 
--av uppstegrade frestande prövningar.” 

Vic 



Vårt krigsberedskap 
Anissias historia Mitt liv. En rysk 

bondkvinnas berättelse återgiven av T. A. 
Kusminskaja, genomsedd av Leo Tolstoj. 
Norstedt & Söner. 

Nära Jasnaja Poljana ligger byn 
Kotjakij. Där bodde under Tolstojs 

3 fördeln. Norrbottens militärbefäl 4 fördelen, övre Norrlands trupper livstid en kvinna vid namn Anissia 
och Gotlands trupper. + 2 infanterireg. Hon var gift med kyrkvaktaren på 

stället, levde ett lugnt liv men hade 
Infanteriet. Infanteriet bakom sig många skiftande öden Som 

20 reg. + Gotlands infanterikår och de flesta ryska bönder ägde hon en 

utomordentlig berättarförmåga. Tat- 
jana Andrejevna Kusminskaja, grev- 

stridsvagnbataljonen. 

innan Tolstojs syster. lade märke till 
henne och skrev efter hennes dikta- 
men ned berättelsen om hennes liv. 

fördeln - art-reg. Norrbottens D:o + I fördelning art - reg. och Got- Skriva själv kunde Anissia naturligtvis 

inte. Tolstoj, som alltid var böjd att 
sätta allt som stammade direkt från 

Ingeniörtrupper. Ingeniörtrupper. folket vida högre än all ”litteratur”, i 
varje fall högre i n  sina egna skrifter. 
fick på så sätt del av Anissias historia 
Han blev hanförd över den. Det enkla 
och trovärdiga i berättelsen grep ho- 
nom. Han bearbetade den något för 

Intendenturtrupper. utgivning. likväl utan att på minsta 
sätt beröva den dess autentiska karak- 2 komp. och I avdeln. 
tär, och på så sätt kom Anissias histo- 

Årskontingent värnpliktiga. Årskontingent värnpliktiga. ria att gå sin rond över hela den vä- 

sterländska världen. Till de stora 
20,700 man. linjetjänst. 

språken har den redan översatts. NU 
8,1 12 man, ersättningsreserv. 

Utbildningstid. Utbildningstid. har den, över Frankrike, också funnit 
140 dagar Infant.. träng., Intend. väg hit, 
(200) dagar. (fackmän). (225) dagar ( fackmini.  K vinn nosläp och kvinnoslit äro på 
200 dagar, Kavall., an., ing. det stora hela taget sig tämligen lika 

överallt, åtminstonr Europa över. Och 
An;sri=. öden kunde väl vara vilken 
som helst av hennes medsystrars i 
samma samhällsklass var som helst i 
vår världsdel. Men det är ett par epi- 
soder som på ett markant sätt gör 
Anissias liv olika andra bondkvinnors 
i Europa. De ge henne det ryska mär- 
ket, Om den första förtäljer Anissia 
i de tre första raderna. De lyda så 

” J a g  blev gift mot min vilja. Jag ha 

började leta efter en fästman åt mig. 

upphörande.” — Efter detta berättar 
Anissia om de ceremonier som voro 

förenade med förlovningen och bröl- 
lopet, och som båda så tydligt som 

möjligt minn om ett verkligt brud- 
köp. Sådant var förmodligen heller 

socialdemokratiska motion. Man skul- 
le önskat, att det varit så, och att man 

bakom de små ändringar, som vidta- 
gits och därmed förenade ökade kost- 
nader, kunnat spåra sakkunnig led- 
ning. Men förklaringen var icke den- 
na, det var de partipolitiska intresse- 
na, som måste tillgodoses, var på sitt 
område och sin ort, de 10 miljonerna 

Vaxholm. Karlskrona + Älvsborgs utgjorde helt enkelt priset för, att mi- 
noriteten vid 1924 års riksdag miljonerna 

14 regementen och I kår. 

Kavalleriet. Kavalleriet. 

Artilleriet. Artilleriet. 
3 regementen. 4 regementen. 

3 

värnsartillerireg. och Bodens art.-reg. 

2 fälting.-kårer, fälttelegrafkåren och Lika. 

art.-kår, Arméartillering Luft- lands art -kår 

Bodens ing-kår. 

Trängtrupper. Trängtrupper 
3 kårer. 4 kårer. 

Intendenturtrupper. 
3 komp. 

24,358 man. linjetjänst. 
7,000 man. ersättningsreserv. 

140 dagar, Infant träng., Intend. 

200 dagar, Kavall., an.. ing. 
260 dagar. studenter. 260 dagar. Studenter 

Årliga kostnader. Årliga kostnader. 

Engångskostnader Engångskostnader. 
1,330,000 kr, Byggnad och repara- 1.703.985 kr. Byggnad + reparation 

(+ 4 milj. för flygvapnet). 
21,648,000 kr. Materialanskaffning. 

omkr. 50 miljoner. omkr. 59.4 miljon. 

tion 
21,000,000 kr, Matreialanskaffning. 

de inte ännu fyllt sjutton år när man 

Det var två år före livegenskapens 

Kustfästningar. 

och Hemsö (utan hrmanning). 
Vaxholm. Karlskrona 

Anissias historia 
icke så långt borta vid den tiden i 
Ryssland. En påminnelse av Ryss- 
land, s läge på jordklotet får man också 
när man får veta. att till förlovnings- 
ceremonien hörde. att kvinnan endast 
fick visa sig med beslöjat ansikte 

Den andra episoden är deportatio- 
nen till Sibirien 

Den man, med vilken man gifte 
Anissia. begick en stöld och blev för 
detta dömd till Sibirien. Anissia som 
under årens lopp först vant sig vid ho- 
nom och sist kommit att hålla av ho- 
nom följde honom på färden. Med 
sig hade hon deras fyra barn. - Det 
finns en mängd gott folk som inte 
”förstår”den ryska revolutionen Han  
ville åt dessa snälla människor p i  det 
livligaste till genomläsning rekommen- 
dera Annissias historia, synnerligast 
kapiteln om fångtransporten. Ytter- 
ligare förklaring torde knappast behö- 
vas. Man kan nu engång inte hålla 
på att plåga människor mer än till en 
viss gräns, Sen bli  de vilddjur. 

På sin väg till det sibiriska fängel- 
set passera fångarna Tobolsk. För så 
vida man läst Anna Virubovas Hin- 
nen, får man vid det namnel som en 
stöt för bröstet. I dcn staden utspe- 
lades 1917-1918 slutakten i den ry- 
ska tsarfamiljens tragedi. Anissia, 
hennes man och barn kommo till To- 
bolsk i en fångsändning om aderton 
trojkor. I var och en funnos sex 
fångar och två soldater. Fångarna 
voro fartsmidda alla sex vid ramma 
kedja. något som för dem var ytterst 
plågsamt, då ingen kunde r ön sig. 
utan att kedjan slet alla de andra. - 
Det är ju varken bättre eller sämre 
ställt för oss människor än så att var- 
je vår handling vare sig v i  v i l ja  det 
eller ej. genljuder genom hela uni- 

finns det också en tråd, som fastgjord 

för fram till den dcrdigra händelsen 
1918. Så orättfärdig som denna än i 
och för sig må vara; det är med fång- 
transporten som bakgrund den måste 
ses. 

versum. Allt hänger samman. Så 

vid denna fångtransport, obeveckligt 

I Sibirien dör Anissias ena barn. 
Likaså Danilo, hennes man. Efter mannens död får hon tilllåtelse att 
återvända till Ryssland, och efter 

oändliga umbäranden och svårigheter 
kommer hon åter hem Vid hemkom- 
sten blir hon överlupen med friare. 
änklingar med många barn. Men Anissia var rädd. att man, om hon 
gifte om sig skulle ta Vassia hennes 
äldste son, t i l l  armén. Hon väntade, 

Först på gamla faran var över 

Försvarsutskottets förslag Försvarsutskottets förslag 
1924. 1925. 

Arméns fredsorganisation 
Lantarmén. 

Årliga kostnader. 
omkr. 31.65 miljmer 

Engångskostnader. 

Ärliga kostnader. 
omkr. 32,5 milj. 

Engångskostnader. 

Flygvapnet. 
4 kårer. 4 kårer. 
Års värnpliktiga. Årskontingent värnpliktiga. 

Utbildningstid. Utbildningstid. 

Ärliga kostnader. Årliga kostnader. 

946 man. 946 man. 

200 dagar. 200 dagar. 

6 miljoner. 6 miljoner. 

Ovanstående siffror förefalla täm- man där spåra något av den önskan att 
ligen intetsägande. Men de ha sin all- upprätthålla en stark krigsmakt, som 
deles särskilda betydelse. De utgöra högern nu vill förklara allmänt befint- 
slutsumman av vår dagspolitiska räk- lig i landet. Och var skulle den ha gi- 
nekonsts prestationsförmåga. vit sig tillkänna om icke just i valrö- 
Här f ö r e  nämligen i samman relsen. Men vi minnas att valrörelsen 

drag försvarsutskottet förslag 1924 överhuvudtaget inte förmådde väcka 
och förrvarsutskottets förslag 1925. något större intresse. Andra kamma- 
En del siffror äro fullständigt lika, en rens sammansättning blev också i stort 
del överensstämma helt nära med var- sett oförändrad, dock med någon för. 
andra. Vid hastigt påseende skulle skjutning åt vänster. Och denna för- 
man kunna tycka, an det inte är så skjutning åstadkom sedermera rege- 
stor skillnad mellan dem båda Men ringsskifte. Och Branting framträdde 
den skillnad, som är — några rege- åter som statsminister. 
menten, I kår, I kompani. 25 dagar el- Man kunde således ha väntat sig, att 
ler i runt tal 10 miljoner - kommer försvarsutskottets, liktydigt med so- 
i historien att betraktas som utslagsgi- cialdemokraternas, förslag 1924 åter 
vande för det svenska folkets s. k. för- blivit framlagt 1925 Men detta för- 
svarsvilja i närvaande stund. Det är  slag kunde icke heller i år vinna majo- 
denna förhållandevis obetydliga skill- ritet, ty försvarsfrågan måste lösas i 
nad, som bildar gränslinjen. T y  hak- samband med de frisinnade, och det 
om den ligger hela det politiska livets partiets ledare fordrade då enligt gäng- 
spel. Först valrörelsen som byggdes se plitisk a d .  att detta förhållande 
till största delen på försvarsfrågan. skulle inrikta, på den s. k. lösningen. 
Man hade väntat, att utgången av an- Det är allmänt bekant, att de ändrin- 
drakammarvalm skulle klart och tyd- gar, som gjordes i 1925 års förslag ic- 
ligt aneiva det svenska folkets stånd- ke utgöra en av sakkunnige företagen 
punkt i försvarsfrågan. Icke kunde omredigering på grundval av fjolårets 

bli majoritet 1925 Ock vad ernådde dar gifte hon sig med kyrkvaktaren i 
man genom dessa 10 miljoner? Icke 
en krigsdugligare militärstyrka. Nå- Och så säger Anissia, ”lever jas 
gonting annat? Det får framtiden nu på gamla dar tillsammans med 
utvisa. Men framtiden är vansklig Ivan Mikitij. Han låter barnen va- 

ra i fred. och han är snäll mat mig, icke minst i politiken. 
Denna gång stod icke valet emellan fart häftig till lynnet. Om man inte 

den fosterlandskänsla, som i likhet med ter sig vid hans egenheter och kan 
fordomdags ville ta ”kappan från sin sa sig till hans nycker - då går 
kropp och kannan från sin bord” för det bra." 
fosterlandets skull och den nya tidens Den underbara konst varmed denna 
”ned med vapnen" och fram til l ett berättelse är framlagd, har gjort, att 

människovärdigare sätt att göra upp man dragit dess ursprung i tvivelsmål. 
tvistefrågor folken emellan. med an- Man har betvivlat, att den är ett verk 
dra ord en fredsvilja p i  andlig och av en olärd kvinna, och man har till- 
moralisk grundval full av hänförelse skrivit Tolstoj själv författarskapet. 
och offervilja även den. Svenska fol. De som så tänka, säger Charles Salo- 
ket stod ej i valet häremellan. Kanske mon. den franske översättaren, veta 
var det därför valen 1924 förmådde ingenting om det ryska bondfolkets 
uppväcka så ringa intresse! Nu var stora förmåga att berätta heller icke 
det endast ett  något mindre eller ett  att den ryska kvinnan inom alla ram- 
någon mer beroende pi. vad som blev hällsklasser ofta är överlägsen man- 
möjligt genom de politiska konjunktu- nen. 
rerna. Det kunde ej väcka hänförelse Utlandets främsta kritici ha enat 
Men vi få, och vi måste läsa på dessa sig om, att ge Anissias berättelse de 
siffror för att göra klart för oss vår högsta vitsord. Det förundrar inte. 
verkliga ställning, när valet en gång Trohjärtad. enkel och av en biblisk 
kommer. 

Kotjakij. 

storhet griper den ens själ. 



Inför högre rätt 
Av Marika Stjernstedt 

Vid läsningen av Strindbergs En 
dåres försvarstal h a r  det väl frånsett 
all beundran för verkets kraft varit 

gera rent personligt. lin bikt s i  oför- 
behållsam. avslöjandet av ett d bit- 
tert martyrium måste gripa likt en 
egen upplevelse. Men - vid sidan 
av medkänslan för den utom all be- 
sinning plågade mannen förnams inom 
en en biton, något likt en aning, m 
varnande viskning: Detta kan ändå 
inte vara alldeles rätt. 

SI minner jag ännu tydligt mitt 
eget första intryck. och jag är över- 
tygad om att otaliga läsare, visst icke 
blott lärarinnor, måste ha förnummit 
något av det ramma. 

Dock funnos inga som helst fakti- 
ska belägg för att aningen. som pinat 
en, att här icke dömts fullt rättskaf- 
fens, var en riktig aning Den an- 
klagade försvarade sig icke och ingen 
annan anmälde sig att försvara hen- 
ne. Det är ganska märkligt, och ty 

mångomtalade brits på ridderlighet, 
eller dess övermått BY försiktighet. att 
ingen bland alla dem. som stått 
Strindberg och hans första hustru nä- 
ra, omedelbart trädde fram och öppet 
sade ifrån: Överdrifter, missförstånd, 
orättvisa. 

Att en dylik uppfattning dock rad- 
de, därom är jag $&*. Jag har själv 
vid förfrågan vid mer än ett  t i l l fälle 
hört Siri Strindberg omnämnas med 
vänligt överseende — “stackare” - 

flertalet läsare omöjligt att icke rea- 

värr ii""" ett  bevis på vår nations 

emellan och i enrum. Men sedan ta- 
lades icke mer om saken, och offent- 
ligen var hon avfrörd ur spelet. Var 
hon inte borta, i främmande land? 
Hon lät icke tala om sig. Varför röra 
i hennes öde vidare? Adjö 
Så blev hon expedierad, en kvin- 

tusen. Åren gingo. De skildrade 
händelserna gledo in i historien. bil- 
den av "Satan Blond”, som författa- 
ren kallat henne — troligen ett av des 
sa dumma. halvt gycklande, halvt öm- 
ma smeknamn, dem varje kärlekspar 
hittat på motstycken t i l l  och ofta glömt 
inom en vecka — bilden il\ Satan 
Blond, förförerska, kokett, kvinnodjä- 
vul, falsk, oduglig, maktgirig, den stod 
kvar, småningom sanktionerad av t i -  
den och allt mir trodd ju fler de lä- 
sare blevo, vilka inte längre visste det 
ringaste om bokens premisser. Tills 
vi kunna tänka oss, att en vacker dag. 
vem vet, om femtio år eller kanske 
h u n d r a .  någon litteraturdocent fallit 
på den Ijusa idén att gräva upp 
Strindbergs första hustru. gräva upp 
henne ur några buntar brev och ett 
fåtal ännu kvarlevnde sannolikheter, 
för att söka justera domslutet och 
ga en orginell bok till sin egen 
Det ar möjligt. 

Men i varje fall. det är från och 
med i dag onödigt. En intressantare 
och en vackrare Ink än den rom nu 
utgivits av August Strindbergs och 
Siri von Essens äldsta barn, fru Ka- 
hn Smirnoff. kommer litteraturdo- 
centen knappast att kunna prestera. 

Karin Smirnoff är icke något inom 

Tri  år före livegenskapens upphö- 
rande i Ryssland var Anissia sjutton 
år. Livegenskapen upphävdes 1861 
1842 var alltså hennes födelseår. Det 
finns i bokens företal ett brev, date- 

finns, om Anissia ännu lever. Le- 
ver hon, har hon fått genomgå ännu 
mycket mera, än r a d  som står i hennes 
bok. — Och d i  sitter hon icke mera 

under träden och lyssnar till Leo Tol- 
stojs ord . . . Men jag kan re henne, 
där hon vit och böjd vandrar fram 

till graven i den öde parken. 

rat Moskva 1922, men ingen antydan 

Ellen Michelsen. 

författarvärlden okänt namn. Hen- 
nes vittra begåvning, ett  uppenbart få 
dersarv, har särskilt legat åt det psy- 
kologiska och det psykologiskt mor- 
bida. Hon har alltså kunnat gå till 
verket att skildra föräldrarnas samliv 
och Strindbergs första hustru - så 
ar hennes boks titel - icke blott i 
egenskap av hängiven dotter, vilket 
kunde blivit otillräckligt, utan även så- 
som en för uppgiften synnerligen väl 
kvalificerad skribent. Författarin- 
nan har ocksi varit angelägen att hål- 
la sig inom en sträng saklighets grän- 
ser. Vad hon dryftat har varit en ut- 
redning, bedömandet ar ett fall, ett 
postumt hörande av båda parter, ski- 
pandet av rätt, där en gång våld, eller 
affekt, gått fram: min icke en häm- 
nande rätt, utan en verklig ritt — en 
högre rätt. Äntligen en högre rätt. 

Till denna bok har fordrats dotter- 
lig heroism, för att kunna se bort från 
alla känsloirringar liksom från all 
egen vånda vid rivande i ömtåliga 
ting. Fru Smirnoff har haft denna 
heroism, ram hin. henne enas med ett 
starkt rättspatos - ett rättspatos, vi  
kunna kalla ett farsarv. ocksi det 
ehuru ogrumlat av självhävdelse, nyk- 
tert i sina uttryck, bemängt, vill det 
synas, med ett drag av moderns re- 
servation och naturliga nobless. Utan 
denna heroism, detta rättspatos skul- 
le boken icke fått det stora allmän- 
mänskliga värde den äger. 
Fru Smirnoff har i sitt vanskliga 

värv haft klart för tig två huvudmo- 
ment. 
samtidigt en periodvis djupt sjuk och 
olycklig man; här måste hon höja sig 

Hon ä, dotter till ett snille, 

rimlighetens landamären. Hon är v i -  
dare också dotter t i l l  ett offer. t i l l  en 
på god tro (Strindbergs goda tro kan 
aldrig betvivlas) oskyldigt dömd: här 

de synvinkel. I detta senare äger hon 

naturell. 
I hennes medvetande har d i  dramat 

blivit ett de djupa och ohyggliga miss- 
förståndens drama. En tragedi, där 
båda krossades, därför att ingen av 
två var mäktig mildhet i genomskå- 

det av den andra, ingen a v  d 
mäktig att, ens i en kort glimt, ställa 

ig utanför och se, fullkomligt själv- 
förglömmande, fullkomligt utan krav 

präglad egocentriker — man möter 
det draget genom hela hans produk- 
tion. Siri von Essen torde icke varit  
en av dessa stora själar. mänsklighe- 

Strindberg väl aldrig lärde känna nå- 
gon eller förmådde upptäcka någon. 

I yttre mening fick emellertid Siri 
snart nog lära sig att icke kräva för 
egen del. Hon passerade en hård sko- 
In Betrakta vi henne sådan hon ter 
sig från början, förefaller hon föga 
rustad därför. Hon ä r  den icke allt- 
för ovanliga flickan av en god familj ' 

med både anor och traditioner, ho 
älsklig, graciös, svärmiskt roman 
men även etiskt betonad i den 
ning att hon v i l l  “det goda och rätta”, 
rom det l i tet  svävande brukar heta. 
Så gifter hon sig, hon gör ett bra par- 

August Strindberg—Siri von Essen 

för egen del. Strindberg var en ut- 

tens ovärderliga tillgångar, av vilka 

lig Makarna dela kärleken e j  blott 
till det rätta och goda, utan även till 
det sköna. De äro. kort sagt, socie- 

tetstyper, men genom den uppriktiga 
känslan for estetiska värden stående 
på ett högre plan än det genomsnitt- 
liga för deras gelikar. 

Till dessa två människor i deras 
oskyldighetstillstånd, in i deras rätt 
okomplicerade värld, kommer Titanen 
in. Han tror sig först trivas i den 
ljusa atmosfären, han rörs av vänlig- 
heten dar. Fattig, bitter, med revol- 
len mullrande i blodet,tycker han sig 
för första gången träda ut i solsken. 
Men han har inom kort förbrukat allt 
som gavs där och kan snart inte an- 
dar i solskenet mer Dock, central- 
figuren, den ljuva hjältinnan. måste 
han få med sig bort. röva henne helt 
med sig han i sin egen stormpiskade 
luft . . . S i  får han henne. och de tro 
båda att de på mot nya idyller. De 
skola arbeta. skapa stor konst, båda, 
och älska varandra evigt. Han ser 
inte att hon alltjämt är den fina da- 
men, av förfinad och ömskinnad ras, 
full av traditionella begrepp och ovil- 
j a  för allt “simpelt”, om ocksi tillfäl- 
ligt berusad av lyckan att vara en fri- 

gjord. (det ordets prestige, den ti- 
den!) svingande sig upp i konstens 
vadd. Han ser heller inte den frej 
diga och rörande tapperheten i hennes 
lust an stå i nivå med honom sjäIv, 
jätten, och ser inte heller hur litet hon 
samtidigt kan fatta, vilken jätte 
verkligen är. I hans fantasi for 
kas alla begrepp, alla världen förn 
han är en nedrivare. Han är 
made. han känner sin titaniska k 
sina möjligheter, men förnimmer 

skulle hon fattat allt detta? Han dra 
ges till henne. till allt hon represente- 
rar. Han överskattar henne,  men den 
dag han börjar underskatta henne 
blir det inte den nakna verklighetens 
fel utan - hennes. Hur skulle hon 
förstå an hans hjärta och hans hjär- 

ändå själv som en pöbelns ron 

na äro ständiga valplatser. 
Det enda hon förstår till sist är att 

hon själv gått vilse. Något förfär- 
ligt har skett : hon kan inte akta ho- 
nom längre. Hon märker att han änd- 
drar åsikter och sympatier från dag 
t i l l  annan. H a n  sviker. Och det plågar 
henne ocksi att leva på pengar han 
fått för skrifter. som hon ogillar. Sä- 
ger hon vad hon tanker, retas han till 
ursinne. Tiger hon, måste hon ju 
förakta också sig själv, och väcker 
därtill hos honom ännu mera misstro. 

la och ljusa entusiasm. i sin osam- 
mansatta hängivenhet, var för god for 
den hänsynslöse, våldsamme Strind- 
berg. Man kan också säga att hon 
långtifrån var god nog i t  honom. icke 
stark och stolt nog, icke begåvad och 
bred nog, icke smidig nog. Och man 
kan slutligen säga att hon borde varit 
ett geni och ett helgon . . . Vad vi ve- 
ta om S:s senare äktenskap är sär- - 

skilt, att de v i n t  mycket korta och 

upplösts utan så ohyggliga kriser för 
honom som det första. De ha väl 

aldrig betytt för honom det samma 
som detta. Hur otillräcklig Sir i  än 
må ha varit, och hur hon genom olika 
fel eller svagheter kunnat bli ett 
grymt irritament i hans existens, mås- 
te dock inom henne funnits något 
hans eget väsen djupt berördes av 
Hemligheten med denna mystiska 
makt från människa t i l l  människa, där 
den finns, kan ingen utomstående fat- 
ta Men t i l l  ett samliv räcker den 
inte alltid. 

Strindberg tyckes emellertid aldrig 
helt h a  glömt Siri. Genom barnen hölls 
bandet vid liv, om också aldrig ett ord 
växlades mer. T.o.m. när han ra- 
sar mot barnen, anar man att detta 
raseri ytterst är en reflex av der gam- 
la hatet mot modern. Men min hatar 
icke det rom blivit en likgiltigt. Och 
Strindberg är också sedan färdig göra 

sen av vita liljor till Siris bår. Icke 
avbön. Den sista avbönen var kran- 

röda rosor, kärlekens symbol utan vi- 
la liljor, renhetens: så var allt utplå- 
nat, renat, hennes minne tvaget fritt 
från den smuts han själv hopat dit... 
Det barnsligt egocentriska hos Strind- 
berg. som viIIe att när han såg gott, 
så var också allt p i t .  återfinnes även 
i detta drag. För oss, som lärt veta 
hur ärligt han köpt allting ti l l  sin egen 
själs växt med kamp och kval, och 
hur djupt han slutligt trådde 1\11 för- 
soning, har den sentima vita kransen 
dock en avväpnande skönhet. 
Men hon. Siri von Essen hur skul- 

le hon mött den, om han sänt henne 
den medan hon ännu hade sinnen att 
fatta den med? 

Fru Smirnoff har ganska utförligt 
skildrat sin mors senare livsskede. Det 
förefaller som om den bittert prövade 
hustrun trots alla katastrofer ha f t  vi- 
talitet nog kvar att samla sig och ge 
hemmet i Hälsingfors prägel av trev- 
nad och glättig enighet. Ont om 

lets väninna, ha barnen Strindberg be- 
hållit ett tacksamt och gott minne. En , viss mån excentrisk dam måste hon 
ha varit, men utpräglat varmhjärtad 
med bildning och intressen, fri från 
all småaktighet. välgörande över det 
hela i ett hem, där tunga skuggor 
lurade runt om. Likväl är det fru 
Siti själv, som ger hemmet dess defi- 

rätt", och hellre riskera dålig behand- 
ling än “nedlåta sig till feghet”. 

På 
sig själv, säger dottern, såg hon med 
kritik. men för vänlighet var hon så 
svag att hon ibland kunde låta dupe- 
ra sig av vardelö-a niänni-kor, blott 
di voro snälla mot henne. I det hela: 
en lättrörd, livlig, rättskaffens, vek 

varelse, med gammalmodiga ideal i 
botten och en nyare t ids frihet från 
tillgjordhet utanpå. 

Det är mer än troligt, att hon aldrig 
fattade Strindbergs dimensioner eller 
Strindberg storhet, och därför aldrig 

Siris bud voro ii,  men sunda. 

ne t i l l  heder, att hon aldrig utåt stolt- 
serade med någon martyrkrona, Sär- 
skilt väl låg rollen väl inte för hennes 
godlynta väsen, men en mer beräk- 
nande varelse kunde funnit fördel i 
att spela den ändå. 

M a n  bör lägga bredvid varandra 
Strindbergs En dåres försvarstal och 
Karin Smirnoffs Strindbergs första 
hustru. Den förra boken Lan aldrig 
upphöra att göra intryck. Den har 
arten av en naturkatastrof, en jord- 
bävning mellan ett  par bokpärmar. 
Det brinner ur den på varje sida. M e n  
får man så dotterns verk, besannas 
dock den gamla aningen att icke allt 
där var alldeles rätt. Episod efter 
episod får n u  sin svala, lugna kom- 
mentar, mättad av medlidande och av 
dens förstående, som länge grubblat 

ingen annan. 
Fru Smirnoff, rom in i det sista 

stod modern närmast, har icke fällt 
dom över fadern. Hon har icke skri- 
vit sin bok under stämning a~ hetta 
eller av den vrede hon kanske stund- 
om känt. Hon har bidat sin tid och 
låtit det egna sinnet mogna. till? hon 
kunde skapa ett verk av gottgörelse 
och upprättelse, utan att någon därvid 
for illa. Hon vet att Strindberg hörde 
till dem, vilka mycket måste bli för 
låtet. Hon vet ocksi att modern icke 
var någon sällsynt eller fullkomlig 
människa, och om hon inte insisterar 
särskilt p i  den punkten. torde det va 
ra emedan just detta redan blivit klar- 
lagt med så mycket mer än tillräck- 
lig i kraft. sin jämnviktsfulla, för all Strind- 

bergsforskning utomordentligt dyr- 
bara, skarpsynta och nobla bok, har 
dottern, sedan fadern och modern bå- 
da gått bort, äntligen inför eftervärl- 
den hävt det en gång fallna, aldrig 
överklagade domslutet och försonat 
deras minnen. 

De svenska ,husmödrar- 
nas enhetsfront 

förbund lördagen den 27 juni samlas i 
Sundsvall t i l l  sitt femte årsmöte kan för- 
bundet med verklig och berättigad till- 
fredsställelse blicka tillbaka på allt det 
gagnande och samhällsnyttiga arbete, som 

under de gångna åren utförts. 
Den första upprinnelsen till den numera 

stora sammanslutningen var bildandet av 

en liten förening i Sandviken. Föreningen 
kom till stånd mitt under den svåraste kris- 
tiden a h  dess huvudsakligaste uppgift var 
att anskaffa mat till sina medlemmar. 
detta lilla företag, som fick några cif  

jare, upplöstes, bildades år 1919 under 
varande socialminister Elmqvists me 
kan Sveriges Husmodersföreningars 
förbund och samtidigt erhölls ett välbehöv- 
ligt anslag på 5,000 kronor Sedan dess 
har S. H.R. gått raskt framåt och räknar 
numera 80 husmoderföreningar i olika de- 
lar av landet från Kiruna ända ned till 
Ystad, med ett sammanlagt antal medlem- 
mar av 7,000, fördelade inom föreningarna 
med ett medlemsantal från 300 ned till 15. 
Inom dessa olika föreningar ha husmöd- 
rarna samlats oberonde av samhällsklas- 
ser och politiska åsikter, hemmets intresse 
har varit den enande uppgiften. , 

R:s lokalföreningar, nämligen i Sandviken, 
Örebro, Malmö, Hälsingborg, Kristinehamn 
och Lund. Sir föreningen i Lund genom 

m år 1923 anordnad utställning fått en net- 
tovinst av 12,000 kr. var dess första tanke 
att anslå en del av medlen för att anställa 
en hemsyster. Ha,  har under det år hen- 
nes verksamhet nu omfattat, varit syssel- 
satt 212 hela dagar, gjort 31 enskilda hem- 
besök och bringat hjälp till 36 olika famil- 
jer. Detta kan anföras som ett exempel på 
arbetet under det första året. Hemsystrarna, 
vilkas uppgift är att vara till hjälp i hem- 
men, d i r  husmodern genom sjukdom är 
förhindrad att arbeta, utbildas vid hemsko- 
lan i Uppsala under fröken Ida Norrbys 
ledning. Utbildningen tar olika lång tid, 
från några månader till ett år, b o a n d e  
på arten av den blivande hemsysterns fö- 

regående verksamhet. Den ersättning som de hjälpbehövande familjerna haft att er- 
lägga har varit mycket blygsamt tilltagen, 
men lika ofta har det hänt, att hemsyst- 
rarna i familjer, där ekonomien icke tillå- 
tit några extra utgifter med lika stor of- 
fervilligheet ställt sig till förfogande. Det 
är nu en av S.H.R:s varmaste önsknin- 
gar, att hemsystrar skola kunna anställas 
av alla husmoderföreningarna i landet I 
hundratals hem välsignas redan hemsyst- 
rarnas hjälp, och det är att happas, att 
denna kärleksverksamhet så småningom 
skall kunna utövas i varje samhälle 

Tanken på att upprätta förlossningshem, 
dir mödrarna kunna få vård och vila, då 
nya medborgare kamma till världen, har 
varit föremål for livligt intresse inom hus- 



Vad kan lindra födan- 
dets plåga 

, Forts från rid i.) 

att halsa godmorgon pi folket och 
omringades genast av i n  skarn larmande 
larmande barn som räckte honom stora 

Livets facit moderföreningarna landet runt Flera 
föreningar arbeta som bäst pi att 
samla fonder for detta ändamål En husmoderförenig 
husmoderförenig som på ett efterföljansvärt 
efterföljansvärt sätt varit föregångare härvidlag är Invid stranden av ån låg ett litet hus i 

solen a h  därinne bodde en ensam kvinna 
efter alla andra möjliga sätt att lindra. na. Hon syntes alltid glad mot alla och 

mycket i utlandet en behövning åstadkommen levde lät hon ingen ana om hon var en av 
de slagna i livets strid eller om stridens 
hugg glidit av mot hennes sinnes lugn. som läggas Föreningen beslöt att acceptera kommen med insprutning av andra 

anhudet a h  sedan stadsläkaren med stor 
förståelse ställt sig i spetsen för idéns förverkligande 

narkotiska ämnen morfin och scopolamium regn glider av mot en fågels vingpennor 

förverkligande grep sig husmoderföreningen scopolamium d i  en sorts halvsömn u p p  Nu har hon följt den stora hären av död 
med gltt mad an uppgiften att på frivillighetens kom under vilken förlossningen i sin döda som tyska och med slutna ansikten gå 

frivillighetens väg samla ihop 10,000 kr. medan helhet kunde försiggå tämligen smärtfritt mot sldrig kända stränder men innan hon 

Falu stad visade sitt förtroende genom att fritt Men det visade sig fordra en 
gick - inte ovilligt men inte heller glatt 

anslå 5,000 kr för det forna årets verksamhet ty det är dock gott att leva när solen ski- 

samhet mot att patienter från staden skulle oerhört noggrann övervakning och 
le få en viss nedsättning i avgifterna Tack Iigtvis bli mer och mer sällsynta och medförde vissa risker för fostret var- 

v a r ~  des- uppoffringar från enskildas a h  för metoden e j  slagit igenom. Huruvida borde kunna helt undvikas Sol 
det allmännas rida kunde husmoderföreningen vida andra bedövningsmedel med tiden 

kvartslampa vitaminrik föda hygieniska 
hygieniska bostäder 

husmoderföreningen 1923 inviga sitt moderna och fullt till,. den kunna utprovas är en öppen fråga 

Ett annat exempel bland de många på fråga Men kan då intet göras till förebyggande Men för an återvända till dieten, 
vad husmoderföreningarna uträttat under byggande av plågorna när erfarenheten så synes mig erfarenheten från krigsåren 

åren ge stöd i t  min uppfattning. an sin verksamhet Lyckselse Husmoderförening ten visar denna oerhört starka grada- 
Varför Iida r~ "' den kan påverka förlossningens gång Husmoderförening som bildades år 1919 satte redan gradation av smärtor 

Det påpekades under kriget särskilt 
från början som sitt mål att få en tvättstuga kvinnor så mycket mer än andra 
tvättstuga till stånd inom samhället Man var 
nämligen här uteslutande hänvisad till att 

Helt parallellt med ätandet av kunskapens i den tyska litteraturen huru mänga 

så länge temperaturen det tillät tvätta ute kunskapens träd om kulturen skall betecknas havandeskapssjukdomar som försunno 
vid Umeälven varför behovet av en tvättstuga betecknas så synes mig dock ej födslosmärtorna no under krigsåren och sattes detta i 

samband med den minskade födotillförseln tvättstuga var högeligen kännbart Genom lotterier födotillförseln gå 

Mig har det åtminstone frapperat förseln Att under krigets sista skede 
lotterier m. m. hade föreningen 1923 lyckats 
samla ihop 5,000 kr. och tomt for bygget 
hade slänkts av kommunen Längre kunde 

att bland de folkslag jag haft tillfälle helt andra sjukdomsfenaen uppträd 

de emelletid icke kammunen för sin del att jämföra de franska och italienska de på grund av svälten strider ej h 
sträcka sig Föreningen beslöt d i  att upplåna kvinnorna på ett helt annat sätt tolerera emot 
låna det erforderliga kapitalet och år 1924 tolerera Jag har ej  nu några exakta siffror stod Lycksele moderna tvätt- och badstuga 
färdig att tagas i bruk Av kommunen i i -  svenska Det kan d i  invändas att en att tillgå som skulle kunna bevisa att 
njuter "" föreningen ~,, anslag ~" 1,000 fransyska är så mycket mer behärskad den minskade födotillförseln som ägde Många år igenom kände i~ d den nittonde 
kr. för beredande ~" billigare bad åt skolbarn eller kultiverad än en tyska eller svenska rum i vårt land 1916-1918 bidrog till nittonde i var månad det var känslans födelsedag 

födelsedag men dettta födelsedagsfirande u p p  
Men hörde med ungdomen endast verkningarna 

skolbarn ska och väsnas därför e j  så mycket. förlossningarnas underlättnade 
Man skulle kunna fortsätta uppräkningen Till en viss grad får man nog den . 

nu en god stund Man skulle vilja nämna det måste i alla fall finnas något annat mitt intryck då Det bestyrktes av de 
tandklinik för skolbarn. om trädgårdsanläggningarna 
trädgårdsanläggningarna i Grängsberg och om yrkes- som gör förlossningarna både kortare 
kursutbildningarna i barnavård men utrymmet och lättare i Frankrike och Italien än 
met t i l l i t s  det icke 

Lika ofta förtog dock detta levernets 
hållits 779 möten med 203 föredrag Kursernas 
Kursernas antal ha uppgått t i l l  134 därav bl. a. 
30 i matlagning 6 i spädbarnsvård 5 i förlossnning som framkallar genom i viss tidsrymd före 1915 jämförd med omsorg och bestyr alla tankar på dag och 
sjukvård och 30 i sömnad Kurserna ha barndomen genomgången svir form de sista åren Minnes jag rätt f i ck  datum och när jag då erfor den välkända 

oron måste jag häpna och förundra mig varat från en å två dagar till sex veckor av engelska sjukan. De börja lyck- 
Föreningarna ha under samma tid anord 
nar 20 hem- köks och hemslöjdsutställningar Ingelman ordf.. fröken Ida Norrby f ru halva tiden Men min patient gick det Dt är dessa hemlighetsfulla 

hemslöjdsutställningar Under innevarande år komma att Anna Carlsson fru Marja Edén fröken mycket långsamt för under min räkning som aldrig blivit helt stilla 
, på olika platser Sigrid Göransson Fru Georgina Jansson ning Det stred ju förargligt mot min dags svall försatte dem i d 
föreningars Riksförbunds fru I Malmström fru Aug. Granberg teori Men så kom jag att tänka på ej att det var månen som 

då ett månvarv fullbordats vibrerade de av fru Agnes fru Signe Silow fru Anna Wicksell fru 
Agda Vilén och fröken Ingrid Bosaeus att hon just under större delen av åter som den dagen De värmde upp blodet 
Styrelsens energiska sckreterare viken havandeskapet legat på gödkur för som först värmt dem 
icke har det minsta arbetet är fröken Gerda misstänkt tuberkulos Undantaget fick Och så bars bud till medvetandet att det 
da Fröberg som även kommer att fungera bekrafta regeln alltså och visa övernäringens funnits en dag d i  alla röster utom en hördes 

hördes långt avlägsna då en kyss förtog samaken som generalsekreterare rid årsmötet 

En lämplig reglering av dieten synes ken av alla andra att det funnite en dag 
då hjärtat trodde sig ha hunnit i hamn och 

på aftonen kommer en utflykt att företagas mig därför mycket tillrådlig Tidevarvet gav ett glädjefullt samtycke t i l l  livet 
den 27 dennes kl. ½ 10 f. m. Samma dag 

gas till stadens forminennesmuseum på Tidevarvets rådfrågningsbyrå har också Sen skildes våra vägar och råkades aldrig 

Stadsberget Söndagen den 28 anordnar låtit utarbeta hälsoråd för h a r  o c k s å  skildes var tung men om sorgen 
Sundsvalls Husmoderförening en utfärd mödraa d i r  detta kraftigt f r a m h å l l e s  jag inte tala Borde jag ha känt mig 
for mötesdeltagarna uppefter Indalsälven I en följande artikel skall jag åter förbittrad emedan jag fick märka att han inte mera ansåg mig för den bästa den 
offentligt möte anordnat å stadshuset i Sundsvall komma till principen h ä r f ö r  och vad enda Beror kärlekens förmåga att fylla 
till Indals Liden På måndagen är offentligt 

Sundsvall varvid fröken Sehtne från Oslo som för övrigt kan göras för att lindra den enes själ på känslans varaktighet hos 

De eldigaste ord av andra ljuda som 
en av Norges mest kända kvinnliga pedagoger födandets plåga 

klockor i dimma den flyktiga värme de pedagoger - kommer att hålla föredrag över 

väcka svinner lika fort som andedräktens ämnet Giver uppfostran vår tids ungdom 
de bästa betingelser för synd utveckling 

P i  tisdagen äro mötesdeltagarna inbjudna 
M till Alnö Husmoderförening och p i  onsdag 

onsdag sker avslutningen 

Under en viss tidrymd användes allt var hon fördragsam och så länge hon 

enliga barnbördshus 

barnbörden än de tyska och 

av vad husmoderföreningarna uträttat ännu uppfattningen att detta är sant Men jag har ett livligt minne av att det var därav på livsriktningen 

Ibland visste 

siffror jag fick fram en vacker majmorgon underliga 
majmorgon på Stockholms privata förlossningshem fara med 

hos oss För mig ligger skillnaden i förlossningshem då jag under väntans och minnets trådar som flätades tillhopa 
timmar roade mig med att räkna ut låga som blossade så starkt att till och 

Jag bortser det medeltal timmar förlossningarna med dess skugga gav värme a h  glans 
Under år 1924 ha inom lokalföreningarna klimatet och levnadssättet 

där enligt journalerna tagit under en bortser alldeles från de svårigheter vid 

jag fram en minskning ned mot gott över hjärncellernas säkra arbete 

ringens faror. 
Årsmötet i Sundsvall tager sin början 

den andre Nej  nej 

imma på en fönsterruta 
Vad fyller livet Arbete för andra Jag 

har försökt det jag har givit det l i l l a  jag 

för er. men tiderna är dåliga. 

kära mor. 

i mynningen till den runda klyftan Ni 
vagn Jag väntar ii d ä r  Och en uppehålla dem i tio minuter 

- Rid ner till bryggan och göm er i 
ha två starka hästar och en ravinen. V i  äro alla heväpnade och - Det är ändå värre på Korsica måste 

ner - gav hon åt mig som var hennes vän 
m tunn blå Ink. där hon skrivit ner något 
av det som under långa ensamma år rört 

ria i hennes själ Det var livets facit utkristalliserat 

utkristalliserat i fasta ord. och jag tror att 
när hon lade tänkeboken i min hand 
hon ropa ut i n  gång och för flera 
mycket eller så litet har mitt l i v  givit 

Hon skrev : 
Den nittonde dagen i var månad 

mig livets vånda Ända från mor 

hi mina fötter ingen rast mina 

något mera än det som alltid fattas den 
vilken aldrig fått svar på frågan Varför 
är du till Det kniper med små tänger i 

var levande nerv det bultar med små hammare hammare 

hammare i tinningar och hals av Iivets röda 

rar livet ut 

gick fram till ett av stånden och bad 
att få köpa ett glas limonad 
- Ni är inte från våra trakter 

sade kvinnan som serverade honom 
drycken 
- Nej. jag är från Korsica - Söker ni arbete 

kunde Men om min lyckodag togs bort 
ur mitt liv så fanns intet kvar. Men tom- 

lustgård 

hänförelse far det v i  kallade det sköna för livets 
goda möjligheter för vita ideal Borta 
släckt av isiga kastvindar 
När eftertanken vaknade syntes världen 

som ett kaos av mycken dårskap och föga 

vishet Stora min blevo små människor 
stora kvinnor funnos få Kunskap brast 
som m såpbubbla och lä’mnade kvar m bitter 
bitter a h  grumlig droppe a h  kärlek var ofta 
blott blodets lek och dess yttringar lika hos 
klownen a h  den vise 

Allt detta tycktes vara sant och riktigt 
men när jag blivit gammal såg jag att det 
blott var en facett av livets många Runt 
runt går världen Släkten födas släkten 
sträva älska arbeta och dö men vart 

släkte ligger dock. även om det blott är ett 
sandkorn något till mänsklighetens stora 
byggnad t i l l  dess den skön a h  hög står 
färdig och fullkomnad Det är hoppet som 
övervinner livets stora smärta 

Ellen Wester 

-Skulle ni behöva någon hjälp rid - ! den heliga jungfruns namn. - Rör er inte förrän jag ger tecken 
slåttern signor frågade han och I! te hav medlidande med en stackars blind sade Getingen Iugnt o c h  klart. Det 
sin trasiga mössa Detta var det överenskomna - ge er genast av härifrån det kom- kan ju hända att de inte känner igen 
överenskomna tecknet och mannen steg ur mer en ridande patrull. och de letar Skjut inte p i  karlarna utan på 
sadeln ef ter  er. Rivarez och de kan vara här hästarna så att de inte förfölja oss 
- Vad kan ni åta er för arbete frågade om ett par minuter - måtte helgonen Om någon skulle tränga sig emellan er 

frågade han. belöna er - ni måste slå PI fram. Det och hästarna så skjut genast ned !?-- 
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Getingen 
ROMAN 

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

De smögo sig sakta nedför trappan. 
När dörren föll i lås efter dem. pick 
Gemma tillbaka in i rummet och vecklade 
vecklade mekaniskt upp det papper han 
lagt i hennes hand Under adressen 
stod der skrivet : 

Där skall jag berätta dig allt." 

II. 
Det var marknadsdag i Brisighella 

och lantfolket hade kommit från gårdarna 
darna och byarna med sina grisar och 
höns med sinn mejerivaror och sin 
halvvilda boskap Torpet var fyllt av 
skrattande och pratande människor 
och de bruna halvnakna barnungarna 
lekte på trottoaren i det brännande 
solskenet medan deras mödrar sutto - Ja höskörden är snart inne och I Getingen fumlade med sin mössa är inte lönt att komma undan ty det Forts honom 
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