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Tidevarvet N:r 27 
Efter den liberala sommarskolans 

slut skärskådas det under mötet fram- 
kastade förslaget att söka åstadkom- 
ma en ny samling på frisinnad och li- 
beral grundval. 

I Politisk upplysning åt den liberala 
ungdomen redogöres för det viktiga- 
ste, som tilldrog sig under sommar- 
skolan i Uppsala. 

Märta Tamm-Götlind anmäler en 

intressant populärt skriven bok om 
kulturfilosofi av Schweitzer. 

Doktor Ada Nilsson fortsätter sina 
värdefulla råd om fysiska och psyki- 
ska förberedelser under havandeska- 

pet för att uppnå en lätt förlossning. 

Den första medboprgarkursen vid 

Fogelstad har hållit sin avslutning un- 
der stämningsfulla fanner. vilket 
skildras av doktor Andrea Andreen- 
Svedberg. 

Fil. lic. Emy Ek har gjort en fin 
och genomträngande analys av An- 
ders Österlings skaldeskap i Extasens 
sångare och vardagens. 

Uppfostrings- och skolfrågor äro li- 
ka brännande i Norge som hos oss, 
vilket framgår av det föredrag, som 
skolinspektör fru Anna Sethne från 
Oslo höll i Sundsvall på Sveriges 

En ny radikal front Inresset för den 
Frisinnad Ungdom har hållit sin li- övertygelse, utan antingen av person- heter, betyda något. Vad som menas 

unga flickan 
berala sommarskolekuts i Uppsala. liga skäl eller för att det nu en gång med att ”betyda” något” har ännu icke Det väcker läsarens misstro, då en förfat- 

tare tar den unga flickan pi entreprenad 
Där behandlades ett flertal aktuella blivit ett vedertaget bruk, att man blivit fullt klart utsagt, men kommer som Marcel I sin ungdom kallade Prévost. 
frågor av stor betydelse och intreesse. skall tillhöra ett parti fur att, som det kanske av framtida historieskrivare han familjeflickan för den l i l la vita gåsen, att tolkas ungefär liktydigt med att ett yttrande, som tacksamt mottogs i alla sa- 

longer i Paris, ah ham skrev en roman, 
Men vad vi nu särskilt ville fästa 

följa med strömmen. Och vad beträf- som pi den tiden ansågs närma sig porno- uppmärksamheten på, är det omnäm- 
nandet, att kongressen beslöt rikta en far de bägge partiernas öden så må- grafien, om familjeflickan på förbjudna 

Den gjorde sin rond genom \ad- uppmaning till föreningarna att var s~ det ena söka sin makt i att sälla den, d inte precis pi grund ~" den mora- 
och en på sin on arbeta för, att libe- dig till endera av de båda huvudparti- liska indignation, som författaren klädde 
ralismen i Sverige snarast möjligt erna, högern eller socialdemokraterna frid! och nu är författaren Vile d e n  i  

for att ge detta majoritet, och det li- en annan form av förkunnelse i breven till i t e r  måtte komma att arbeta på sam- 
lad front. Vi erinra oss, att när den berala partiet, som hade för svaga röt- Francoise, där han uppträder som en upp- 

ter ute i landet, har ytterligare försva- lyst, men onkel det synes oss ganska för- förutvarande Frisinnade Landsföre- 

ningen sprängdes den 27 maj 1923 be- brorsdotter. Det är nu tjugu år sen, och 
slöt Frisinnade Ungdomsförbundet, i har själv blivit familjemoder 

och har bekymmer för sina egna döttrar. 
en gemensam front från frisinnat och Den snälle onkeln står alltjämt t i l l  tjänst, likhet med Frisinnade Kvinnors Riks- 

förbund, att ställa sig neutralt gent liberalt hall? Det kan så tyckas. Men som det är fara värt, att de unga damerna 

lighet som deras manna. Man måste ge 
emot denna sprängning. D. v.s. bäg- 
ge dessa föreningar ogillade spräng- Ty Om ett parti verkligen motsvarar onkeln del erkännandet, att han allvarligt 

en levande verklighet, en åsiktsrikt- försökt förstå den tid, som bär efterkrigs- 
periodens underliga ansikte. Motsatsen 

ningen och yrkade för sin del på sam- 
manhållning. När sprängningen skett, ning av något slag, så har det icke mellan kvinnotypen nu och för endast tio 
anslöt sig ingendera till någon av de kunnat sprängas utan att där fanns år sen är i Frankrike in mer utpräglad in 

element. som saknade samhörighet pi andra hill, därför att där hade skapets 
ett slags modelltyp för ung flicka som mest 

nybildade organisationerna ehuru 
medlemskap i dessa naturligtvis icke rens med varandra, e j  heller kunna dessa liknade en vaxdocka. Hon fanns för öv- 

hindrade anslutning till vare sig F. K i juni olika element åter förenas endast av rigt endast delvis inkarnerad i verkliga li- 
R. eller Frisinnad Ungdom. Utgångs- fröken politiska skäl, med andra ord för att Hon måste vara okunnig om livet, det var 
punkten var den, att en grundsyn - till president för det internationel- få större makt. Man kan ej dela upp huvudskap. Nu har Marcel Prévost i sin 
den må kallas frisinnad eller liberal - länder voro representerade vid kon- o c h  sätta ihop ett parti, som man de- senaste bok om den unga flickan efter kri- 

get gjort m undersökning, hur långt till- 
som utgår ifrån den enskildes plikt, ferensen genom såväl arbetsgivare lar upp och sätter ihop byggbitar Ett baka i tiden detta nu övergivna franska 
rätt a h  betydelse, e j  gärna kan dela parti kräver en bärande grund, och kvinnoideal ligger. Se här vad han skri- 

upp sig i skilda partier beroende på den måste skapas inifrån. Vad som ver: synes mig obestridligt, att typen för 
meningsskiljaktighet i frågor, som e j  ferensen har till uppgift att från från en gång skett kan aldrig göras ogjort den unga flickan, som inte bara är oberörd, 

beröra denna grundsyn och varigenom socialt arbete inom industrin och och den gamla Frisinnade Landsföre- men på samma gång okunnig inte är vidare 
gammal I vir litteratur förekommer den 

del stora gemensamma målet måste på grundvalen av det samlade ma- ningen kan aldrig återuppstå i sin för- knappast före 1700-talet. De ställen. som terialet söka åstadskomma både 
komma i skymundan. människovärdigare och bättre ar- utvarande skepnad. Skall där ske ny man skulle kunna citera som motbevis, vä- 

Utvecklingen blev, som e j  var’ svårt betsförhållanden och bättre arbets- samling på frisinnad koch liberal grund- ga inte vidare tungt mot det faktum, att 
typen ung, okunnig flicka, som har sitt för- 

att förutse, ett nederlag, för frisinnad prestation. är starkt represente- val, då måste där bildas ett nytt or- svar mot kärleken i själva sin okunnighet, 

eller liberal grundsyn, två partier istäl- rat i det sociala rådet. Utom frö- graniskt parti med inre livskraft och utgör undantagen. Shakespeares unga flic- 
kor äro mycket väl underrättade, men de 

let för ett, varav det ma utgjorde ma- ken Hesselgren invaldes till med- skaparkraft, format efter en ny tids små oskulderna hos Racine, ha inte heller 
joriteten och det andra minoriteten. lemmar fröken Sigrid Göransson, radikalare krav och radikalare t a k e -  mycket att lära, även Om de verka m a n  

En del blev utomstående och en del Malmö, fru Anna Johansson-Wis- silt.  Måtte så ske! Innan det är för blygsamma hos Moliere, förefaller både 
slöt sig till endera partiet, icke av författaren och publiken som ett monstrum, 

skapat av en särlings manier. Det är ett 
märkligt faktum, att i nästan alla lands litte- 
ratur är det om man går tillbaka hundra- 

vägar. 

gat sig genom inre splittring. 
Skulle då ögonblicket vara inne för Francoise 

ingen må tro, att detta är så enkelt. inte lyssna till honom med samma beredvil- 

Den internationella förening, som 
blev det närmaste resultatet av kon- 

borg, Stockholm. sent! 

Sveriges Frisinnade ungdomsför- Nästa föredrag var av bruksägaren Såväl föredraget, som den därpå 
Novellen i utgöres av bund har nyligen hållit en livligt be- Bo von Stockenström, den egentlige följande diskussionen, försiggingo ute 

sökt och uppskattad sommarskola i initiativtagaren till den liberala som- i den lilla vackra nationsträdgården 
Uppsala. Skolans första föredrag marskolan, och behandlade den libera- och blev för deltagarna ett angenämt 
hölls av red. Valfrid Spångberg över la grundåskådningen och v i r  tid. Han inledningssamkväm. 
ämnet: Liberalismens insats i tidiga- vände sig först mot den på åtskilliga Ett annat uppmärksammat föredrag 
re svensk politik. Talaren gav en in- hall gängse föreställningen, att libe- hölls av fröken Greta Cardell, Göte- 
tressant redogörelse för den svenska ralismen spelat ut sin roll. fått sina borg: över ämnet Uppfostran. Tal. 
liberalismen alltifrån Carl Johanstiden reformkrav förverkligade och därmed påpekade först kunskapsinhämtandets 
och uppehöll sig särskilt vid den gi- vore ur spelet. Han framhöll gent- försteg framför uppfostran i vår tids 
vande källa för kännedomen om sven- emot denna uppfattning, att libera- skolväsende. En  reaktion mot en en- 
ska liberala idéer, som Adolf Hedins lismen är, icke en partiformation, m sidig intellektualism, som för skolan 
15 brev utgöra Även 80- och 90- ta- samling programpunkter, utan en livs- betytt ensidigt kunskapshämtande, 
lens politiska l i v  fick sin plats i fram- åskådning, ett s i t t  att se och uppfatta är nu i sikte. Den nyare psykologien 
ställningen jämte en sammanfattning tingen och företeelserna. Den kunde har framhållit känslo- och viljelivets 
av de  insatser på sociallagstiftningens därför icke dö, utan skulle ständigt betydelse för individens utveckling 
område. som haft liberalt initiativ an på nytt utforma sin syn på samhälls- och inriktning. Den ensidiga intellek- 

Forts. i sid. 4. tacka för sin tillvaro. 

översättning Varför hon sade nej. 

utvecklingen, sins krav på densamma. 

öde lika väl som sina rättigheter a h  skyr 
icke att göra anspråk Pi dem, om så be- 
hövs, i mycket klara a h  tydliga ord. Så 

hon frihet att gå bortlovad till friaren till 
den andra, ja, till och med att pröva flera 
på samma gång. Och då hon talar med si- 
na friare, vad skulle de då avhandla till- 
sammans om inte kärleken? Därav kommer 
en viss djärvhet i hennes sätt, allt vad som 

begärs av vad som bör hon, om det kräves, 
vande mannens intresse I motsats till hen- 
ne står den unga makan, den unga modern, 
som typen för kyskhet och blygsamhet. För 
henne är det förbjudet att tala om kärle- 

ken annat än med sin man, om hon inte vill 
bindelser med andra män. Hon får nöja 
sig med att söka umgänge hos andra mön- 
stergilla makor av hennes egen typ, Äk- 
tenskapet har i själva verket berövat heller 
den frihet hon hade att uppträda som hon 
ville, att säga vad han ville som hon ägde 
som ung flicka. Detta är en uppfattning, 
som har traditionens vördnadsvärda patina 
och som man kan förstå. Både socialt och 
moraliskt har den äkta makans dygd större 
vikt och betydelse än den ogiftas. Vic. 



Födandets plåga 
Hur man får en lätt förlossning 

Av d:r ADA NILSSON 

Kul turfilosofi 
för envar 

A l b e r t  schweitzer Kuturrens 
Kuturrens degeneration och regeneration Den på Ehrt Maders Måhl Ehr kan 
regeneration Sv. Diakonistyrelsens förlag 
lag. 

till pricka lära 
Hur m sig skicka bör i nije Månars 

Tijd - 

sel bära 

Äple-Bijt 

betala - 

För några år sedan gästades Uppsala När hon sig känner på en kärlig tyngsel 
uppsala på initistiv av den s. k. Olaus 
Petristitelsen av den tyske filosofen Och hur hon lyckligt seen må Ewas 
Albeet Schweitzer som höll en serie 
mycket uppmärksammade föreläsningar Så lätt som görligt är i rättan Tijd 
föreläsningar över K d i w  och etik vari han på 
visade det intima sambandet mellan Så står den i ett av de många lärorika 

Schweitzer är i många avseenden rika företalen till Den svenska väl- 

läkare och musiker närmast filosof han von Hoorn den framstående hol- 
Måga år av sitt liv har han ägnat holländska-svenske förlossningsläkaren 
åt Afrika där han tjänstgjort som som i Stockholm grundade barnmoskeundervisningen 

dessa båda begrepp 

missionsläkare band de svarta och barnmoskeundervisningen Bokens tolfte kapitel 
hans skildringar från denna verksam- kapitel innehåller också Hur en hafwande 

Lindblads förlag vittna om en utsökt humanitet wachta SIG FÖR alt hwad henne och 

mat, som kan beswära henne förorsaka än vanliga reseskildringar 

av hans kulturfilosofi utkommit på hård-lifwat - fly surt och strofft 

en märklig man orgelvirtuos läkare öfwade Jordgumman utgiven av Johan 

verksamhet (Mellan urskog och vatten Lindblads hafwande Qvinna skall förhålla sig 

manitet vidsynthet och människokännedom Fostret skadeligt vara kan' - däribland människokännedom De stå på ett helt annat plan ibland - ey heller äta alt för groff 

Nu under vintern har första delen saka en hoper wäder och gjöra henne 

svenska i en liten bok på endast 2 kr. 
och bär namnet Kulturens degeneration 
degeneration och regeneration 

Den stora grundtanken hos Schweitzer 
Schweitzer är den att det etiska utgör det 

konstnärliga andliga och materiella 
väsentliga i kulturen De skapande 

bragderna kunna blott då fullt utveckla 
då kulturens bestånd och utveckling 

äro tryggade genom rotfäste i etiska 

vandet efter etik skänker människan 
sinnelag och övertygelser Blott strävandet 

faktorer Nationalismen som i början av 

1800-talat ställdes inför det sedliga 
förnuftets forum blev då en idékultur 
idékultur av hög rang Men genom att proklamera 
proklamera den nationella kulturen har 
den förstört själva begreppet kultur 
Förr gavs det rätt och slätt en kultur 

ägna sig i dess renaste och mest utvecklade 
utvecklade form Och folkindividualiteterna 
folkindividualiteterna ägde dock denna tid vida mer 
av ursprunglighet än i dag 

Det är nutidsmänniskans brist på 
livsåskådning som skapat det tillstånd 

kultur som varje kulturfolk önskade tillägna 

tillstånd vår kultur hamnat i 
Vad som f. n. tilldrager sig emellan apelsiner kött och fisk i mycket ringar 

emellan och inom folken kastar ett grellt mängd jämte potatis och grönskaer 
ljus över denna sanning I va vansinne Sålunda en starkt vitaminrik föda 
och meningslöshet är vår tids historia Bröd mjölk såsom innehållande kall 
historia hittills ouppnådd . . . Men nu och och fostor hade uteslutits Barne 
för all framtid finner den sin förklaring var friskt och duktigt men bensubstansen 
förklaring , . , i det faktum att vi trodde bensubstansen e j  hård utan broskartad i t  
oss kunna reda oss fram med en kultur förhållande som sedan snart ändra 

des och barnet utvecklade sig full tur utan etik." 
kultur består däri att vi människor normalt Dessa försök att genom 

t u r  ge oss hän i strävandet att fullkomma dieten påverka förlossningens gång 
komna oss själva och att öka fram dyker sedan åter och åter upp i olika 
stegen av alla slag i fram om mänisklighetens länder dock utan att helt tran^^ ige 
mänisklighetens och världens tillstånd och genom Resultaten ha också varit växlande 

förhållande - - - Kultur uppstår växlande och icke alltid gynnsamma 
står då männsikor gripas av stark Klan är även att den blivande moderns 
och klar framstegsvilja och kurna derns diet alltid stod i viss överens 
därav hänge sig åt livet och världen stämmelse med den härskande uppfattningen 

Förutsättningen för ett sådant ,;". fattningen om de olika näringsämne sinnelag finner förf. i värdnaden för livet nas betydelse Under köttätandets 
vet i världs- och livsbejakelse som högkonjunktur och äggviteämnenas 
låter oss skymta mål att förverkliga övervärdering blev även hennes föda 
, världen och i etiken som kommer kött- och äggviterik I den månb vegetarianismen 

vegetarianismen kämpar sig fram och 

upp t i l l  kritik. 
Nej säger han det är omöjligt 

Förr fanns det unga oprövade folk 
med friskt tänkande och kraft att 
skapa nya kulturer. Nu kunna vi 
överblicka jordens folkresurser och vi 
måste inse alt v i  ej ha att vänta ett 
liknande förlopp mera 

Regenerationen måste komma in- 
ifrån och det som förr hänt i historien 
historien är icke någon ofelbart verkande 
naturlag Vår tids människor måste 
lära sig tänka över sig själva och Iivets 
Iivets mening och mål 

Skarpt framhåller han de enskilda 
personligheternas betydelse för en kulturförnyelse 
turförnvelse Kulturregeneration ha 

Den första medborgarkursen 
medborgarkursen avslutad 
En nordisk sommardag utan vank och 

lyte - blå molnfri himmel värme och 
ändå svalka doft av nyslaget hö rosor och 

Därtill kommer att kriget gav den smultron - sådan var den 30 juni medborgarkursens 

erfarenheten, att fostrets vikt icke i medborgarkursens sista dag vid Fogelstad 
den utsträcknnig man förut trott var Själva avslutningshögtidligheten ägde 
beroende av moderns näringstillförsel rum i skolans vackra samlingssal prydd 
sel Svälten gick mycket värre ut med eklöv a h  skära pioner a h  nyvävda 
över mödrarna an över de ofödda borddukar Vice ordföranden i skolans 
barnen vilkas längd och vila rid fö- råd fru Signe Wessman höll avslutningstalet 
delsen i genomsnitt ej var så myeket talet Hon påminde om de oändligt ökade 
under förkrigssiffrorna som nian möjligheten den bildningstörstande efter 
kunde väntat Härmed är dock icke personlig kultur strävande äger nu mot för 
sagt, att icke en allt för riklig när in^ 25 år se’n och talade om hur arbetarrörelsen 
särskilt under sista månaderna gör a h  kvinnorörelsen bidragit att skapa dessa 
fostren onödigt stora och d ä m d  för- möjligheter I sitt tack till alla deltagare i 
svårar förlossningen denna första kurs riktade h a  sig särskilt 

Vill man bringa ned smärtan måste till fröken Tamm såsom den utan vilken 
man naturligtvis taga med alla faktorer skolan icke blivit till. H a  underströk skolans 
faktorer som utlösa densamma Varpå lans egenskap av medborgarskola a h  ute- 

bero då förlossningssmärtorna Dels lade sin förvissning om att de frön som 
naturligtvis på det inbördes förhållan- här såtts skulle bära rik samhällelig skörd 
det mellan den största fosterdelen huvudet Därefter talade Fröken Tamm om kvinnornas 
huvudet & bäckenringen ;" större nas gemensamma a h  viktiga medborgerliga 
tryck ju större smärta i all synnerhet uppgift att ta ut i det sllmänna i det politiska 
om underlivets muskler däri inhegripet tiska livet den moral och de hedersbegrepp 
pet även livmodermuskulaturen och som gälla i det enskilda och att tillämpa 
övriga mjukdelar fett nerver liga dem där Endast i kan kvinnornas rösträtt 
ment äro abnormt känsliga Alla vi 
ka delarna kunna genom minskad kvinnor måste här välja vår väg a h  släkte 
elasticitet erbjuda stort hinder och efter släkte ställes inför valet 
därigenom betydligt öka smärtan Det Dessa allvarsord om kvinnoansvar ställdes 
centrala nervsystemet kan även vara d a  in i människoansvarets stora sammanhang 

översensibelt hang av Fru Gerda Lundeqvist som l i t  oss 
Här finnas sålunda många faktorer höra V. Rydkergs Klockorna föredragen 

rer a" taga hänsyn till ,,,+ många ,,;. så som bara hon kan Till sist förde oss 
gar att trubba av smärtförnimmelsen skolans rektor Fröken Hermelin till gravplatsen 

Känt är att förlossningen genom hypnos gravplatsen Kerameikos utanför Atén och sade 
nos eller suggestion kunnat förlöpa i till oss med Perikles ord Tron att lyckan 
det närmaste smärtfritt Där är cen- består i friheten a h  friheten i modet den 
centrala nervsystemet påverkat De psykiska tron skulle bära vårt liv som enskilda a h  
psykiska faktorerna få därför ej under vår medborgerliga gärning 
skattas mellan talen bjöds oss sång vacker 
tan för plågor ökar dem faktiskt liksom sång av präktiga väl samsjungna röster 
som motsatsen minskar dem Sörmlandssången Är blommar b l i  förgätmigej 

av många kunna gynnsamt påverkas Efter den officiella avslutningen var ska- 
genom föregående badbehandling v s ~ ~  skolan bjuden på middag hor Fröken Tamm 
varma sittbad och dylikt de i vårt land Ett av de I I  som eleverna där höll för att 
så reumatiska åkommorna tacka roade oss särskilt genom att det gav 
muskelinflammationer och neuralgier en skymt av skolans arbete Talarinnan 
som ofta ha sitt säte i dessa kroppsdelar fällde nämligen några ord om Komtemåtte 
delar synes mig också ge anledning måtte församling som ehuru ej uppmätt 
till intensiv smärtförnimmelse Föregående dock befann sig inom Fogelstads område 
Föregående lämplig diet torde här spela och vars kommunala funktionärer samliga 

stor roll framför allt undvikande av voro närvarande vid middagen 
förstoppning och övernäring Man tjusande sätt att meddela medborgarkunskan 
påträffar än i da^ den falska förrställningen skap inte sant 
ställningen att den havande kvinnan Det starkaste intrycket från denna förnämliga 

bör äta för två för att få ett kraftigt nämliga avslutningshögtid var nog ändå till 
barn och understödes denna tro av sist själva andan samhörigheten förståelse 
en obändig aptit ofta stegrad under elsen mellan dessa människor som kommit 
grossessen är resultatet givet Kwinnan med så olika förutsättningar a h  från helt 

nan får ej för att åter citera H o o r n  verksamhetsområden Fröken Hermelin 
bliva feet och blodstinn utan krop melin uttalade också att min såg allas sammanlevnad 

pen måste hållas i vigör i och för det sammanlevnad under kursen som dess största 
vinst a h  tackade denna första kurs för all t  stundande arbetet 

Genom lämplig massagebehand vad den gjort för att skapa skolan 
ling under själva förlossningens gång igen drog skolans första kurs ut i i världen 
kunna även förlossningssmärtorna betydligt Kära medborgarinnan må er väg 
betydligt nedsättas Tänkas kan. att bära - som er egen sång säger - framåt 
undervisning i sådan manuell bahand för frihet fred och rätt 

Iing skulle kunna bibringas även barnmorskor 
barnmorskor och sköterskor t i l l  gagn och 

bad under själva förlossningen lovor 
das också av många såsom lindrande 

Den moderna forskningen ställer sig 

genom moderns vaö av föda fostrets 
bensubstans kan eller ens bör i allt 
för hög grad påverkas Vi rekommendera 
rekommendera ju tvärtom i avsikt att förebygga 
förebygga rachitis en kalkhaltig föda 
men vi fodra  också att den skall va- 
ra starkt vitaminhaltig och skärskådar 
skärskådar man närmare Mrs. Rowbothams 
födoval så ser man, att skillnaden 
liqger mest i vitaminhalten och att fö 
dan verkat starkt avförande 

I dessa förhållanden tror jag man 
får söka orsaken både till fruktdietens 
verkligt konstaterade förmåga att gö 
ra förlossningarna lätta och att många 
många vegetarianskt levande kvinnor haft 
svåra förlossningar 

intet som helst att göra med rörelser Vi förbjuda ej bröd men påyrka 
som ha karaktär av massupplevelse ett fullgott sådant d. v. s. bakat av 
--- Där det ii^ kollektiviteterna sammalet mjöl eventuellt med tillsats 
som trycka sin stämpel på individerna a r  lämpliga ämnen 

och icke omvänt bär det mot förfall Den kända författarinnan Dr. Marie 
och undergång ty därmed våldförs rie Stopes framhåller starkt att ut 
den storhet varav allt beror de enskildas utvecklingen går i rikning mmot att göra 
enskildas andliga och moraliska personlighetsvärde förlossningarna outhärdligt smärtsam 
personlighetsvärde ma genom att fosterhuvudet blivet 

Boken vill väcka oss till att tänka större och större under tidernas gång 
över livet och oss själva för att skapa Hon pekar ti l l  slut på kejsarsnitt så 
på en bärande l i v t ro  utan skymten av 
sentimentalitet eller blindhet inför de som sista utvägen tänka på så 

mången t i l l  pessimism medel slå slint. Men enligt min uppfattning 

De mjuka rätt få verklig samhällsbetydelse 

Först och sist ' 

Förskräckelsen eller fruktan och 

De mjuka delarnas elasticitet anses migej Sverige och mycket mer 

vanliga 

Ett förtjusande - 

Andrea Andreen-Svedberg 

fromma för deras patienter Heta 

något avvisande mot tron på att genom 

nedslående tidsföreteelser som fresta kraftiga åtgärder måste alla andra 

Märta Tamm-Götlind fattning stå vi ännu blott inför början 

till ni målmedvetet underlättande av 
födandets plåga Dit hör en effektiv 
tillsyn under havandeskapstiden med 
möjlighet t i l l  lämplig diet d. v, s. frukt 
och grönsaker måste bli billigare och 
tillgång t i l l  hygieniskt bröd givas Un- 

derlättande av själva förlossningen ge- 
nom sakkunnig hjälp hemma eller borta 
borta Tillgång i så stor utsträckning 
som möjligt av alla underlättande medel 

medel Och till slut och icke minst in- 
riktandet i rätt riktning av den prykiska 
prykiska kraften . 



Extasens sångare- och vardagens 
A v  fil. lic. EMY EK 

Svenskarna äro kända för att van droppar av hell brinnande blod, svenbolisterna 
poetiska ''skip-upare". Deras läsning svenbolisterna, Verlaine, Mallarmé m. fl, 
av poesi blir ofta blott en hemlig flykt blevo honom tidigt förtrogna. Skönhetsintrycken 
t i l l  drömmens land, en knappt tillstådd hetsintrycken ur natur och konst och 
svaghet. Vi äga dock i vår litteratur hans böjelse för ensligt drömmeri drev 
en rikedom av lyrik, som kunde vara fram en förunderligt tidig mognad av  
ett bad för själen och en stimulus för hans skaldskap. ”Så kom”, säger han 
anden. Den nya upplagan at Anders ”den obeskrivliga period, då sinnet 
Österlings dikter i förnäma men billiga ville sprängas av ett dunkelt kaos, som 
ga små volymer borde tränga fram till tiggde om urd, och då versmusiken 
många. Det förefaller som en saga att spelade för det inre örat som sorlet i 
det nu är mer är tjugo år, sedan man en havssnäcka.” Sömngångarlikt drevs 
lyssnade till de första, sällsamt sköna han framåt i en värld av drömmar och 
preludierna till hans verk. Jag minns syner, till dess mognads och bristningstiden 
ännu den känsla av betagenhet, av andakt, bristningstiden kom. Debutsamlingen Preludier 
dakt, med vilken jag år 1903 läste ludier har en förunderlig styrka och 
Hymnen, den sång, som sedan kom att inspirerad ton. I slutdikten förklarar 
stå på första bladet i debutboken han också, att han är en bunden, en 
Predier. : 
Liksom en våg på stigande själar 

hälften ur jubel klungen och hälften 
oro svingar han mellan schopenhauersk 

höler hymnen sitt sjungande svall och ersk pessimism och nietzscheansk livsentusiasm, 

silverstänkande i det blåa, vida, benådade ögonblicken av inre ro och 
och vi glida 
med dit upp, där det blåa vaggar och innersta melodi och värme. 

lyftad, 

snyftad, 

entusiasm, men plötsligt komma de 

helhet, då hjärtat förnimmer livets 

ilar, 

vilar. 
Skalden talar själv på ett ställe om 

all denna hymn brast fram ur hans 

Nu är mig livet så nära, 
nu viskar det i mitt bröst. 
Jag klart förnimmer dess kära 

blundar 

Samlingen Offerkransar har i stort 
blev så underbar, beror måhända också sett samma karaktär som Preludier, 
så på att den sjungit i inom honom sedan men man märker en mognare syn på tillvaron. Sången skall ej blott vara 
den förekommit tidiga barndomsår. mig, att den Det måste har sammanhanga ofta flykt till skönhetens drömländer, den 

skall vara seger, d. v. s skalden skall 
manhänga med möta verkligheten och tillägna sig den. 
barndomsintryck, Allt skall besegras,genomlevas och 

i grannskapet lyfte sig i flykt mot en skall själen gå från varje ny erfarenhet 
fläckfritt blå himmel. Fågelflykten är i erfarenhet av verklighetens värld. 

de bild av själens trängtar att svinga 
sig upp över alla tyngande band. Han förrän dess oro blivit stillhet i mig. 
har gått på slätten och lyssnat t i l l  fågelkörerna 

gelkörerna i luften. Han har stått vid Österling ett lyriskt drama, Nattens 
havet och följt måsarnas flykt. Så röster som vittnar om en genomkämpad 
har hans dikt fått något av fågelflyktens genomkämpad kris till större tro på diktarkallets 
ten? rytm och stigning. Född i Helsingborg, betydelse. Dikten kan liksom musiken 
singborg, tillbragte Österling dock sina tränga in till en själ, menar han, lyfta 
sina uppväxtår i Malmö, och de sparsamma den upp komma den att bävande se 
samma skönhetsintryck, denna stad sig själv och gripas av längtan efter 
kan ge, uppsökte han girigt. Särskilt renhet, dikten kan ge människan stander Kungsparken och Ö r e s u n d  der av högsta andliga liv då hon för- 
prisat. ”Vi nimmer livets innersta som en fläcklös 
ljusdruckna diset från Öresund lade sidenskimrande lös harmomi. Sedan denna tid har Österling 

sidenskimrande lufttoner över grönsakan, var terling alltid hävdat diktens livsvärde 
sceneriet förtrollande. Sådana dagar och betydelse. Diktsamlingen Hälsningar 
var det väl värt att gå där med gymnasistmössan Hälsningar vittnar om fördjupad uppfattning 
nasistmössan p i  nacken och fånga uppfattning av naturen och livet. En dikt 
hägringsbilder av Parnassoa bland de som Livets andetag, vilken i rytmiskt 
böljande solmolnen.” Till dessa Skönhetsintryck avseende starkt påminner om Tegnérs 
hetsinfryck kommo också andra från Tegnérs Skaldens morgonpsalm är en bön 
den skånska slätten, s- han lärde av en skald, som kämpar mot frestelsen 
känna under feriebesöken på en pard. Sen a t ~  njuta sin !-splendid isolation” i 
där hans förfäder bott. Han har besjungit drömmens skönhetsvärld och vill taga 
sjungit denna gård i ”Gården och dösen” på sig sina plikter som människa och 
sen” i sin 
dess betydelse för honom själv. Därute 
ute på slätten har han legat i ändlösa Gör mig ej för svår 
drömmerier och lyssnat till sädens böl- pliktens vardagsdom., 
jande och följt molnens och fågelarnas och låt år från år 
flygt. Där har han också förnummit i mitt inre vackra syner 
sambandet med sina fäder och den knyta friska blom! 

inspirationens segermakt. Att den sängen 

klockor i Malmö började ringa i so- övervinnas, och visare och starkare 

hans diktning en ständigt återkommande Vadhelst jag möter, slipper ej förbi 
mig, 

Efter dessa båda samlingar skrev 

sista samling och antytt känna sig ~ , "  led i det hela: 

8 

fasthålles på ett egendomligt sitt i 

nästa arbete, 
människors s i l t  att leva och njuta 
och skänka minuterns brinnande vingar, 
gar. synes honom ointressant och av 
fadd smak, och först när han möter 
kärleken, det ljuvaste och bittraste 
börjar han förstå livets lönliga makt 
och tjusning. Efter denna graciösa 
men relativt obetydliga dikt samt ett 
knippe sånger om en ”Norrlandsresa”, 
återvänder skalder som en försumlig 
älskare ivrigt til l sin hembygd. I bäckahästen 
kahästen skriver han en skånsk mid- 
sommarnattsdröm, full a v  källklar, 
sjungande lyrik. Dess ljusa slutstämning 
slutstämning sprider sin dager även över den 
följande samlingen, Blommande träd, 
Liksom Ola Hansson och Vilhelm 
Ekelund älskar Österling träden, som 
på slätten stå med sina äldla konturer 
mot en fri hemmel. 
Blommande träd, ni vårens kött och 

blod 
vad är en dikt av arma mänskohänder 
mot edra kronors ljusa ädelmod? 
Och sångarhjärtat glömmer sorg och 

när dessa vita furstebaldakiner 
ånyo snöa över svarta fält. 

Det ljusa underverket fläcklöst skiner, 
men upp i blommans fina ådror går 
en soft av mullens mörkerjästa viner. 

Gärna besjunger han blommande 
fruktträd. De äro för övrigt en god 
bild av Österlings egen poesi, Ijus och 
solöverströmmad med ett skimmer 
av skärhet och renhet och dock med 
smärtans mörka ådror från den jord, som sedan urminnes tider är vätt av 
tårar och blod. Dessa mörkare ådror olika kvinnor. beredda att ge honom det är en glädje, mest som allvar 
I hans diktning framträda tydligast i sin kärlek, och han inbillar sig själv i 
den följande diktsamlingen Facklor i trotsig vällust att han funnit, vad han den jublar ej, men tröttnar heller ej. 
stormen. Han har fått pröva den stora söker. Då får han på avstånd se den 

stora smärtans kval och sting och han enda, Albigaël Österlings konståskådning 
Skall sorgen till, skall sorgen till pour l’art till en varm och innerlig 

svält, 

ämnad 

frågar sig själv: 
oberörd: ”Jag söker honom, som var hetsdyrkan med en dragning åt l’art 

för den som livet vörda vill, mänsklig medkänsla. Redan i de tidigare 

fa viljan lika varm? medkänsla, som gör att skönhetsdyrkan 
Nej, sting för sting och kval för kval, kan aldrig blir ensidig Starkare och 
det gives intet högre val, 
och allt skall till. som förespåtts det kämpande och arbetande samhället, 

Dikten let, men han har ställt rig utanför de vårt unga, fria trots. 
Att denna sorg springer ur den källa, ten har en intensitet i den dubbelbelysning, sociala striderna och krävt sin rätt 

la, varur lust och kval strömma i outtömliga ning, där drömmen blir en bild av livet konst är alltid försynt, 
tömliga flöden genom allt mäniskligt och livet klarnar i drömmens ljus, som 
liv synes av dikten Jag väntar vid är helt egendomlig i svensk litteratur. lågmäld, nobelt behärskad. Han svi- 
grinden åt havet, där kärlekens längtan Den för tanker till engelsk lyrik men 
längtan tolkas i ord, som ha en sällsam intensitet. är starkt personligt känd och formad. blyghet i bästa mining, en försynthet, 
intensitet Den kärlek, som här skildras, stämningen är suggestiv som hos Edgar som icke tränger sig på någon, en 
är full av ovisshet om att äga den älskade Edgar Allan Poe. Dikter formar sig till sympatisk och i god mening aristokratisk 
skade helt. Hennes själ har flytt honom. en vemodig ring över jordisk kärleks tisk egenskap. Just därför att han 
nom. Endast en gång har han fångat bristfullhet. Famlande som skuggor, icke tränger sig på en, skall kanske 
den. I den underbara dikten ”När nöjande sig med den, som tillfälligtvis mången gå honom närmare, lyssna 
hon låg sjuk” skildrar han, huru hon kommer i hennes väg, men med en mera stilla, och därigenom uppfatta 
i feberyrselns ångest nämnde ett ostillbar längtan i djupet, söker människa mera av hans diktnings klockrena väl- 
namn och blottade hela sin själ i detta niska efter människa, själ efter själ. ljud och rymiska böljande som fågelflykt 
enda ord. Gripande har han i denna Facklor i stormen är komponerad som flykt mot soltindrande himmel. Han 
dikt tolkat det, som är all verklig kärlekslängtan: ett en utpräglad rytmiker. Dikten fö- 
lekslängtan: att n: in till d<?, älskades satsens egenartade kärleksdikter följer des synbarligen far honom ofta '' ')'- 
des själ, som flyktar. I ,liken De andra satsen, som !altar sökandet efter men* fåglars eller fjärilars vingrytm, 
mänskliga skeppen besjunges egentligen efter glömska och frid, och tredje satsen böljerytm eller vindsången, rytmen av 
egentligen samma motiv: kroppens kärlek sen som utmynnar i den verkliga befrielsen. den älskades lätta steg, när hon kom- 
har det nödvändigas mystik & mening, frielsen. Från natten och skuggorna mer, och dröjande, när hon går för 
mening, den kan giva den styrka, som reser han in i dagens och arbetets alltid. Hans dikt vill spegla livets 
strömmar ur självs livets naturgrund, värld. I den vackra dikten Dagens skiftande skådespel, och den vill gärna 

gärna fånga gulddagerna och leendet däröver. 
men den som har en själ, skall aldrig klang sjunger ban: river. Han framhåller på ett ställe, 

Forts. å näska sida. full tillfredsställelse därmed. Nej, dagens hårda klang skall till 
Evigt skall själens längtan stiga mot 
stjärnornas rena rymd. I drömfantasien. 

kan lyckan ej vid älskad arm gare böckerna märker man denna 

starkare har han känt sig som löd i 

kärlek ”blommande i i fjärran, med 
rötter bundna i ett minnes mull.” 

att slå en sorg ihjäl 
och härda, om du leva vill, 

jord, de plöjt. Till dessa intryck kom- Liksom Stefan George har kallat sien TIC älskandes dal besjunger skalden 
mo så de litterära. F o p  intresserad en samling Själens år, så har Österling den även all kärleks ofullkomlighet. 
av skolans arbete, sökte han sig tidigt ling i Årets visor sökt fånga årets själ, Han följer I drömmen en svala, som 
digt in i konstens värld och förvärvade 
vade sig en ovanlig beläsenhet. Ruskins 
skins paradoxala och gnistrande vältalighet 

det bästa i din själ. 
Stockholm 

Facklor i stormen har, som synes, 

vältalighet eggade hans skönhetslängtan, 
och allt ivrigare sökte han skönheten 
hos allt mera exklusiva författare. Av 
dessa tarde ett par tyska diktare haft 
avgörande betydelse för honom. framför 
för allt Stefan George, författaren av 
Das Jahr der Seele. Die Lieder von 
George, som tjusade Österling, var 
Traum und Tod m fl. Det drag hos 

utan tvivel den hymnartade tillbedjan 
av skönheten och stämningen av an- 
dakt inför livets högsta stunder, Dikten 
Dikten 
och diktaren något av siare. 

blir hos George en tempeltjänst 
En sval 

tempelluft vilar över det hela, man 
vandrar under höga tempelvalv, där 
hymnerna svinga sig upp mot drömda 
och anade himlar. Man har ibland ett 
sådant intryck även I Preludier. Troligen 

kantskap med de engelska poeter, s om 
sedan blivit av så stor betydelse för 
honom, Keats, Word-worth. Shelley 
m. fl. De franska mästarna åter. 
Baudelaire, vars dikter likt l in t  slipa 
de, mörkskimrande stenar omsluta 

ligen gjorde Österling redan nu bekantskap 



Varför hon sade nej jongen och togo en promenad bortåt banan. 
Det var en härlig eftermiddag solig och 
frisk. Sanden lyste som guld a h  himlen 
var hög och blå med små jagande moln. 

- Tala nu om riktigt hur det var, sade Framför oss vid horisonten höjde den ur- 

Alice. Jag skulle aldrig ens i mina vildaste åldriga Ailsa klippan sin grå puckel ur ha- 

(Översättning för Tidevarvet) 

drömmar kunnat föreställa mig, att d" ve, Och vi gjorde ingenting annat än ta- 

- Jag tröstar mig med att d e  finns gott - Ska v i  åka upp till hotellet eller gå? 

tänkte ge honom en korg, så ont som det lade om den där förhärdade bilen ! 
är om män nu för tiden till pa köpet. Till slut föreslog jag, att vi skulk dricka 

Pamela ryckte på axlarna. te. 

om fisk i sjön, påstås det. Och jag tänker frågade han. 
fortsätta fisket. - Naturligtvis går vi, sade jag, så får v i  
- Ja, men varför i all världen gjorde du bättre aptit. 

det? Då du reste till Skottland var du ju - Ja, det kan väl inte vara någon risk 
alldeles besluten att ta honom Tänk på, att för bilen, sade han litet dröjande. 
han både ser bra ut och är rik, a h  han har - Jaså, den kanske är rädd att vara 
väl utmärkt sig i kriget, eftersom han fått ensam, sade jag. Då får vi väl tura om 
tapperhetsmedalj. att dricka te, eller kanske den kan få följa 

sig bra som soldat, sade Pamela tveksamt. Han skrattade litet tvunget, men jag såg 

Men han gör sig inte så vidare som vanlig hur han vände sig om efter bilen, då v i  
civil dödlig, så mycket är då säkert. Och gick. 
eftersom vi nu har fått Nationernas for- Känner du till Turnberry hotell? Det 
bond a h  allt sånt där, så blir det ju mer ligger som du vet högt uppe på en hacke 
som civil jag kommer att se honom SkaII man fara bil dit, måste man orma 
-Ja men- - ,ill fram efter en rig. som är lagd som ett - Om jag nu berättar hur det var så band I zickzack uppför branten. Mellan 

kan du döma själv. S i  här gick det till öglarna på bandet breda sig branta gräsbe- 
För tio dar sen friade han till mig och sa, vuxna sluttningar, Men om man är ener- 
att jag skulle ta en veckas betänketid på gisk, kan man gå rakt upp lor hundratals 
mig. Det var d& första! Ingen förnuf- granittrappsteg. Först är d e  en trettio steg 

tig karl skulle ha framställt ett sådant för- och så kommer m bit körbana, så nästa av- 
slag, när jag var färdig att ta honom på delning trappsteg och en ny bit körbana, 
fläcken Men det värsta är att 
bära sig åt att betänka sig vid ett frieri? gå ner igen. Stegen är så branta att det 
Om man inte har förutsett det och gjort är omöjligt att springa så att antingen må- 
förarbeten till det veckor i förväg, så är ste man ta ett I taget eller också skynda 
det sannerligen ingenting annat än det oin- sig och falla in i ett slags skumpande trav 
tressantaste grovarbete, när det kommer. Vid teet blev Horace riktigt mänsklig Vi 
I alla fall sa han, att han skulle komma hade fått ett bord vid fönstret, och han 
lördagen därpå a h  vi skulle fara ned till behövde bara resa sig och vrida på halsen 
Turnberry och dricka te tillsammans och på livet, så kunde han se bilen, a h  det gjorde 
hemvägen visste jag, att jag skulle vara han faktiskt inte mer in var femte minut, 
beredd på att blygt luta mig mat hans axel så att vår téte à tète var jämförelsevis 
och viska ”ja” Han kom i god tid i sin ostörd. Efter en stund had han om räk- 
nya dubbelsitsiga Rolls Roycebil. Under ningen, och medan vaktmästaren hämtade 
hela bortvägen hade jag visioner av mig den, reste hat! sig igen, ty det hade nu bli- 
själv flygande omkring i den där bilen ute vit’ en vana hos honom a h  v red pi halsen 
på landsbygden, a h  det föreföll mig så Plötsligt sade han med en röst som lät halv- 
hälsosamt, att jag höll på att frivilligt kvävd: 
komma fram med mitt svar i samma ögon- - O, så mycket kor! 
blick. Men d e  gjorde jag i alla fil l inte. - Jaså, sade jag med min lugnaste röst, 
Vi hade nämligen kommit överens om att men bilen skyggar väl ändå inte för kor? 
det skulle få vara till hemvägen, så att om -De ha stannat och står och tittar på 
det blev nej, hade vi inte perspektiv av den, sade han med samma kvävda röst. 
en ling dyster eftermiddag framför oss. - Ja, men en ko kan väl få se på en 
Horace föreföll glad som en spelman över bil, började jag vanvördigt. Det var mån- 
livet i allmänhet a h  sin bil i synnerhet ga, som tittade på oss nu, därför att de 
Vi talade bara om den miltals framåt. Till undrade över Horace och hans halsgymna- 
sist började jag tycka att det kunde bli stik. Bobbie Bannantyne, som satt vid ett 

för mycket till och med av en Rolls Royce- bord inte långt från oss, ropade 
bil och drog en lättnadens suck, då hotellets - Har är det fatt, Horace? 
silhuett syntes uppe på backen. Men han svarade inte, och just som vakt- 

Det MI litet för tidigt att dricka te, och mästaren kom med den sammanvikta räk- 
därför lämnade vi bilen utanför golfpavil- ningen på ett tefat, utstötte han ett skrik 

och störtade ut, innan v i  kunde hejda ho- 

att övriga länders lyrik icke på långt - Min sju har han inte glömt kovan 
när är så randad av tårar som den hemma, men det var skandalöst av honom, 
svenska. Alltmera söker han denna ty då trodde förstås vaktmästaren att Ho- 

leende gulddagar över vardagens små- race ville smita från betalningen Jag sa: 
ting och vardagens arbete. - Var lugn, det är ingenting, han kom- 
den underbara förmågan att glädjas mer strax tillbaka, det är hans bil. Och så 
å t  allt, ram har en aning av skönt. rusade jag ut efter honom. 
Han är, trots skuggor av vemod, en Jag kom just lagom för av se honom 
livets älskare. Hans naturkänsla är skumpa ner för den första avdelningen 
sällsynt intim. De finaste skiftnin- trappsteg. 

- Jo, det kan väl hind.. att han gjorde med in, om ni frågar. 

Kan du säga mig, hur man ska tills man är uppe. 

(Forts. från föreg. sida.) nom. Jag hörde hur Bobbie sa: 

Han har 

garna i lufttoner och dagrar speglas - Vad i all världen är det? ropade jag. 
i hans dikt. Han är en äkta sångare, - De gnider huvudena mot den, tjöt 
för vilken endast stumhet är fattig- han och ändrade sin framfart till ett 

linkande med ena benet före, som om han 
halt träben. 

dom och död: 

Nu hade hela salen kommit ut på terras- 
gen och alla trodde, att bilen höll på att  bli 

- Det är bara några kor, sade en be- 
vår och livets lösen heter sviken rösst, men vad gör de för något? 
festlig fara, farlig fest! - De gnider huvudena mot den a h  

Hans sång vilar på en fast överty- skrapar av målningen med hornen, stötte 

människan. Även om hon icke läser - Min sju, gör de inte det, och det går 
skriven poesi, menar han, måste hen- i tur och ordning också, ropade Bobbie 
nes själ för att kunna leva ha ett fön- Se nu, de bortersta ställer sig i kö l a  att 

ster mot skönheten och oändlighe- komma med! 
ten - och därför skall poesin alltid Jag kände mig som en usling, därför att 

jag skrattade så, men det gjorde alla de 
andra också, och hela tiden såg jag en liten 

leva, 

mörk figur som skumpade ner for trappor- 
na a h  viftade mad armarna a h  skrek Om 
han åtminstone hållit sig pi körbanan Men 
han kanske skulle sett lika löjlig ut i alla 
fall som en hare, som löper Marathon efter 
alla slingringarna 
Då började Bobbie med vadhållning. Han 

höll sex mot fyra, att  den sista kon skulle 
hinna få sin gnidning, innan Horace hann 
fram. Det var många som höll på Horace, 
som nu hade ändrat sin fart och rörde sig 
som en krabba på sned utför branten. 

Ack! det v~ Bobnbie som vann. Då He 
race kom fram till bilen, avtågade den sista 

arm är blott den evigt stumme 
i sin mödas fångahus! 

le vi sist så le vi bäst - Syrsor, lekare, poeter, stulem. 

gelse om poesiens nödvändighet för jag fram så gott jag kunde för skratt. 

Skolfrågan lika aktuell 
i Nore som här 

Ett föredrag på husmödrarnas 
riksdag 

Politisk upplysning åt 
den liberala ungdomen Svart på vitt 

Forts fr. 1:sta sid. 
tuella träningen bör något få maka i t  Sakkunniga för den blivande lösdrivarla- 
sig, för känslo- och viljelivets kulti- gen, till vilken ett förslag nu föreligger, 
vering och förädling, alltså för arbe- ha av socialministern sammankallats De 

te på karaktärsdaningen Även på utgöras av ett antal personer med sakkun- 
skap och erfarenhet på området samt re- 

detta föredrag följde diskussion, vari presenterade olika verksamhetsfält och 

inledarens synpunkter ytterligare un- åskådningar. Som synes av nedanstående 
derströkos. uppräkning förekomma flera kvinnor bland 

Dagen avslutades med gemensam dem. Vi erinra om Tidevarvets artiklar i 
middag å ”Flustret”. varvid red. V. frågan, fill vilken vi skola återkomma 

Vendelhaven, Köpenhamn, talade om Eva Andén, ordförande i Markaryds soc- 
den nordiska språkgemenskapen. At- kens fattigvårdsstyrelse, Anders Anders- 
skilliga tal höllos bland annat av som- son, föreståndarinnan för Stockholms 

Vid Sveriges Husmodersföreningarnas Riks- marskolans norska och danska gäster. stads arbetshem for kvinnor småbruksko- 
förbunds nu avslutade årsmöte i Sunds- Den liberala sommarskolans tredje lonin Emaus vid Norrtälje, fröken Siri 
vall höll skolinspektör fru Anna Sethne Falk ledamoten av Stockholms stads lar- 
från Oslo ett uppmärksammat föredrag dag inleddes av red. Harry Hjörne, navårdsnämnd, fru Karin Fjällbäck-Holm- 
över ämnet: ”Gir opdragelsen vor tids ung- Göteborg, som talade om Svenska ut- gren, länsnotarien E. Fontell, Östersund, 
dom de bäste betingelser for en sund ut- rikespolitiska problem Han framhöll polismästare G. Härleman, jägmästare I; 
vikling” Det var samma synpunkter, som vi känna bl a. att världskrigets förändringar i Lindeberg, landsfikal A Ljunggren Rå- 

vårt utrikespolitiska läge givit oss fyra sunda, fröken Ebba Pauli. professor A 
igen från våra egna skoldiskussioner Petrén praktiserande läkaren Alma Sund- 
lan dominerar för mycket vid barnens upp- olika alternativ: en Östersjöallians, quist kyrkoherde Sam Thysell Norrkö- 
fostran, den saknar värde för karaktärens ett försvarsförbund med Finland. ton- ping, fru Greta Wettermark, t f byrådi- 

daning den är för komplicerad. den saknar tinentalpolitik sådan den framträder i rektör E. Wijkmark, assistenten vid sta- 

kontakt med livet och efter de många och Genèveprotokollet, och ett fortsättan- tens tvångsarbetsanstalt i Landskrona fru 
långa skolålderns arbete blir valutan lor livet 
ganska klen Botemedlet såg tal. i en skol- de av av Carl den XIV fredspolitik, Johan. Av som dessa inleddes för- andra Ingrid kammare Wisén ledamoten fru Agda Östlund av riksdagens och hi- 
undervisning under friare former. trädande fattigvårdsinspektören N. Öström. 

mycket att ge för ungdomens fostran, som granskning 
skolan saknar. ternativet. Kooperativa Förbundet har hållit kon- 

En intressant och ingående redogö- gress i Stockholm, varvid några talande 
större problem i n  i skolan 
ras de unga ut i fria former, i skolan under relse 

för försäkringsverksamheten siffror meddelades över förbundets utveck- 
ling sedan förra kongressen Medlemsan- 

tvånget. Livet pulserar kraftigare i h a -  gavs av amanuensen Gösta Eklundh, talet i de lokala konsumtionsföreningarna 
met. Vi fråga efter ledare, men vi kunna Stockholm. har stigit med 18,200 till 292,469 hushåll. 
icke fostra sådana med vårt nuvarande Redaktör Thorvald Sachs, Stock- Föreningarnas sammanlagda omsättning 
skolsystem, ty skall ungdomen få sitt livs- holm, hade valt ämnet: Valsättet en har uppgått till en summa av 234 miljoner 
mod tillbaka måste vi lägga om dess upp- spegel eller ett verktyg? Den tempe- kronor, vilket utgör en ökning från 1923 

hemmets ansvar och i samverkan med sko- ramentsfulla och medryckande fram- visade överskottet uppgår till en summa av 
lan ställningen tog formen av en skarp kr. 10,276,000, vilket med en halv miljön 

Tal. ville kasta en sidoblick till den unga kritik av proportionalismen, vars rätt- överstiger föreningen hela egna kapital 
kvinnan. De moderna förhållandena ha visa blir självändamål, som tränger 1917. Kooperativa förbundets överskott kr 
bringat kvinnorna stora fördelar, som icke 1,370,219 är det största som hittills före- 
höra fråntagas dem, mycket ha de också utslagets uppgift i bakgrunden. Tal. kommit, Föreningarnas a h  förbundets 
förlorat Tal ansåg att detta kunde tagas ansåg, för sln del, majoritetsval i en- sammanlagda omsättning uppgår till 317.8 
igen, men härtill fordrades själv- och an- mansvalkretsar, möjligen med succes- milj 
svarskänsla De kvinnliga studenterna siv förnyelse vara bättre i stånd att 
exempelvis ha icke pa något sätt satt sin skapa ett arbetsdugligt redskap för En fredskämpe, som gått bort Förre 
särprägel på studenlivet, de ha tvärtom 
”skuffet” oss. Som bevis på den moderna demokratien. I den följande där uttalanden mycket norske som i dagarna statsministern avlidit Christian i sitt hem Michelsen, i Bergen, 
kvinnans bristande mognad ville tal fam- livliga diskussionen, 
draga det servila, slaviska efterapandet av gjordes hade för och emot det nuva- sen. ett vackert eftermäle i svneska pres- 
moderna. Och om man lämnar de estetiska rande valsättet, framfördes även tan- var han, som huvudsakligen hadr äran av 
synpunkterna åt sidan och endast ser till ken på proportionella val i tremans- den fredliga lösningen av unionskonflikten 
de hygieniska, så lämna de allt att önska 1905, då han var huvudperson I den nor- 

Sommarskolan avslöts på midsom- ska förhandlingsdelegationen. Och en höv- 
ding var han, De svenskar, som vid detta svar och hjälpas inbördes att få högre 

ideal i skola a h  hem. Högre ideal för marafton av bankofullmäktige C. historiska tillfälle samarbetade med ho- 
män och kvinnor. Först när hemmet och G. Ekman med föredrag om Sta- nom, måste om i n  motvilligt, skänka ho- 

r fru Anna Sethne Sk 

Sko- 

Tal. pekade också på att hemmet har ordade talaren, efter en ingående 
av smtliga det sista al- 

Uppfostran i hemmet bjuder på flera och 
I hemmet fö- 

fostran. Uppfostran m i  äga rum under med 25,523,000 Det av föreningarna redo- 

vi måste därför samla oss alla, se vårt an- valkretsar. 

skolan ställa upp idealen kan uppfostran samband med redo- nom sin beundran Ett par av dem gjorde 
tjäna ungdomen a h  ungdomen tjäna livet. görelsen tens finanser. för budgetsarbetet, fram- det för övrigt frivilligt. Hans ord när 

hatt och käpp. Jag kunde inte låta honom höll hr. Ekman önskvärdheten av att  förhandlingarna voro avslutade, att histo- 
både stats- och finansministrarna äro rien en gång skulle döma att underhand- 

möta allt det där skojet, då jag visste vil- larna gjort ett fredens verk a h  ett gott 
ken sinnesstämning han befann sig i Vi samhällsekonomer. Riksdagen ha r  verk, ha besannats 
foro hon under tystnad. Han kom inte mycket små möjligheter, att efter sina 
ens ihåg att gråga efter mitt svar. intensioner stöpa om en illa balanserad 
tade att skadan höll på att reparera med budget I sin behandling av de affärs- den efterföljande diskussionen 

färg i absolut samma nyans, och sen före- drivande verkens ställning uttalade framhöll en talare betydelsen för en 
föll det som om hans egentliga ärende han önskvärdheten av, att  en fackmi- sund budgetpolitik av att budgetsarbe- 

jag tänkte svara. kationsdepartementet med vilket avvägning och omfång vore föremål 
- Nå, vad svarade do?  - Jag skickade ett telegram genast: eventuellt handelsdepartementet kunde för hela folkets intresse och vaksam- 

I För två dagar sen skrev han och berät- 

kommit för honom a h  han grågade vad nister alltid bleve chef för kommuni- tet populariserades, så att budgetens 

”Låt rödmåla den. Nej.” dag fick sammanslås, Tal. ville i fortsättnin- het. 
jag det här brevet. Han säger att mitt be- gen göra den unga liberala generatio- 
slut smärtar honom, n~~ han tackar för nen uppmärksam på faran av den 
mitt värdefulla råd. Han har beslutit att enorma ökningen i den statliga skuld- 
följa det och på så sätt undvika all risk 
för att den sorgliga händelsen från sig sättningen. Kristiden kom även att 

någonsin skall upprepas bryta ned den traditionella princip för 
- Ja, men hur tog den stackars Horace upplåning, som förut varit bestäm- 

mande, nämligen att upplåning endast det? 
- Han repar sig nog. Jag tror han trö- finge ske till produktiva ändamål. 

star sig med att när allt kommer omkring Hä 
är en kvinna bara en kvinna, men en bil 

är måste en radikal förändring ske 

alltid en bil. och tal. hoppades på, att det politiska 
intresset bland ungdomen skulle vara 
vaksamt på denna punkt, Det statsfi- 
nansiella program talaren förordade 
vore, att den svenska staten bör re- 

Där ser d u !  

kon och hade fått sin klåda lindrad. 
Jag betalade teet a h  tog hind om hans 

glena sina utgifter utan ökad skuld 
sättning. 
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