
Den Tidevarvet politiska högsäsongen n:r 3 har be- 
TRONTALET 

gynt. Då man vet, att den nuvarande so- past längre frågan om krig eller fred, 
Tidevarvet med Trontalet och gör nen för riksdagen. Trontalet har cialdemokratiska regeringen är det antalet övningsdagar och rege- 
en första granskning av statsverks- hållits Vid riksdagens högtidliga öpp- intresserad av protokollets genomfö- menten det nu gäller. 
propositionen för att hämta fram de nande men saknade enligt det allmän- rande eller rättare av den obligatori- En del jordfrågor äro vidare att 

ska skiljedomstankens genomförande vänta, men icke av större betydelse. 
fynd son~ särskilt kunna \'am av in- "a omdömet denna ton. 

Riksdagens högtidliga öppnande - liksom den internationella arbetar- Men modernäringens väktare inom tresse för våra läsare 

också excellensen Bran- rörelsen nyligen förklarat sig van - riksdagen komma helt säkert icke hel- 
även om den inte är så överraskande, ting och kanske torkan var en följd så frågar man sig om detta betyder, ler i år att glömma sina omsorger a h  
är förslaget till lösning av de kvinn- därav. Med tanke på den kommande att svenska regeringen och riksdagen kämpa för högre tullar, utförselbevis 
liga statstjänarnas lönefråga. Den riksdagen förena sig säkerligen alla, kunna tänkas att få ett nytt förslag av spannmål, ytterligare lindring av 

behandlas i artikeln re, i den förhoppningen, att statsmi- ett likvärdigt gott förslag till regle- Den för kvinnorna viktiga lönefrå- 
nisterns hälsa måtte alltjämt förbätt- ring av staternas förhållanden”, är ju gan behandlas i en särskild artikel. 

staten 

något annat Kvinnorna få erfara att det tillkom- 
tycker man att mer dem att bära det statsfinansiella 

för de avgöranden, riksdagen kom- för Genève- lägets svårigheter och de ha icke 
mer att fatta. i riksdagen tänkt sig något annat. 

För övrigt om något fattats i ra- 
undervisningen redogör för den nya Genèveprotokollet, voro mycket ne- av sin anslutning Regeringen borde den av de kungl. propositioner tron- 

handboken i alkoholfrågan och pla- gativa. Det är ovisst, om regeringen väl här kunna räkna med hela vän- talet bebådat, kommer det nog att ut- 
nen för undervisningens inplacering ens kan komma att förelägga riksda- sterns röster. fyllas av motionsfloden. Denna kan- 

ning till detsamma. Men eftersom liksom i fjol, den dominerande, allde- i år som i fjol, åtminstone vad andra 
redogör för fristen, inom vilken dr olika länder les oberoende av Genèveprotokollets kammaren beträffar, emedan året är 

anordnades i na måste besluta sig, icke är evig och öde Det har talats så mycket därom, det första och icke det sista i valpe- 
Kvinnornas förbund har utlupit innan nästa riksdag sam- att när det äntligen kommer därtill, rioden, men den blir nog ändå inne- 

Allt nog, m i  svenska folket få an- 

I följd härav sysselsätter sig Det är trontalet, som skall ange to- 

Den nyhet, som är av största vikt, saknade 

Kvinnorna och hans meningsfränder och motstånda- att diskutera. “Icke avslå utan att ha kalkfrakten m. m. 

En del övriga intressanta detaljer ras. Makten av hans personlighet 
ha samlats i artikeln. Reflexer från utgör en av  de viktigaste faktorerna 
statsverkspropositionen. 

Artikeln Ny plan för nykterhets- De ord i trontalet, som berörde att Sverige för sin del ger det stödet 

i folkskolornas schema. gen ett förslag till Sveriges anslut- För övrigt är försvarsfrågan, i år ske inte blir fullt så översvämmande 

Dr Margit Cassel 
Fredsveckan, som 

Stockholm av 
för fred och frihet. manträder, betyder detta, att det är kanske den löses i trötthetens tecken. hållsrik. 

möjligt att riksdagen överhuvud al- Man har kommit så långt ifrån den 
Dr Emy Ek är känd och upp- drip får det nuvarande protokollet ursprungliga anledningen - ett ledning att glädjas över sitt val 

skattad bland annat som föreläsare att diskutera. 
vid Borgarskolan, men brukar aldrig 
publicera något av sina litterära stu- 

diers resultat Med artikeln Om- 
kring en norsk kvinnoskildrare, har 
hon dock pi Tidevarvets bön gjort 
ett undantag 

självständigt rike - det gäller knap- 

KVINNORNA OCH STATEN 
ÄNTLIGEN NÄRA MÅLET En ny medarbetare är Thora 

Det är sexton år sedan riksdagen lösning. Risken vid att kritisera det sätt a h  vir intar chefsställning till 
beslöt att ge kvinnorna för han är den, att man hjälper dem brevbärarna, få större svårighet att 

Lindbergs regi 
på Nordiska museet under dr Per enligt särskil- inom riksdag och press, som vilja ar- uppehålla prestigen sedan dessa brev- 

da grunder. Det är två år sedan be- beta mot det inte därför, att del är bärare nu placerats i högre klass. 
hörighetslagen antogs, som bestämde ogynnsamt för kvinnorna utan där- De berörda kvinnorna själva Ville 

Mänsklighe- vilka statstjänster, som skulle bli till- för, att de anse att det är för gynn- hellre haft det andra förslaget, som 
gick ut på att de kvinnliga befattnin- 

Vi erinra oss, att det inom finans- garna skulle inplaceras efter arbetets 
utarbetade betänkan- kvalitet i skalan, men sedan finna sig 

vacker livsbild ur de vissa befattningar t. PI. vid fångvår- det lade fram tvenne olika förslag att i avdrag å lönen, så länge det stats- 
den An undantaga dessa enligt lag genomföra likställigheten utan an ta finansiella läget så fordrade. Men 
var ju strängt tape~ obehövligt ~ t o m  konsekvenserna a~ en löneökning för avdraget skulle van häftat vid tjän- 

I Värmland tyckas den frisinnade när det gällde de prästerliga ämbete- kvinnorna Det gällde nämligen att sten, menade de, och inte vid det för- 
och liberala pressen åtminstone vara na, eftersom kvinnorna varken kunna placera in kvinnorna i den manliga hållandet an en kvinna innehar den. 
enig om sin fördömelse av Tidevar- tänkas söka in vid regementen eller löneskalan. Nu finns det, som Emellertid har hr Thorsson, med 
vet. En tidning vid namn Östra aspirera på befattningar som fängel- veta, ett stort antal kvinnor redan an- avfärdande också av den Ekmanska 
Värmlands Nyheter har ägnat oss en sedirektörer. I intet avseende mer än ställda i statens tjänst, huvudsakli- behovsprincipen, hållit rig till det 
aetikel, vari en av Tidevarvets hu- vid domarämbetet begärdes särskilda gen vid kommunikationsverken, järn- mera abstrakt rättvisa förslaget I. 
vuduppgifter uppges vara att motar- kompetensvillkor för kvinnorna Be- väg, post. telegraf, telefon. När Vi Några löneförhöjning att räkna med 
beta de frisinnade strävandena. hörighetslagens tillämpning uppsköts, na I5 en löneskala i stället för som få på detta sätt e j  de hittillsvarande 

Det intressanta i denna artikel är till dess de därmed sammanhängan- hittills två, var skulle då kvinnorna kvinnliga anställda, något som de in- 
de löne- och pensionsfrågorna blivit placeras in? Alternativ 1, det som nu nerligen väl kunde ha behövt. Några 

legat t i l l  grund för finansministerns rekryteringssvårigheter blir d e  M i 
följande: 
"Man gissar säkerligen också knap- ordnade. 

förslag, gick ut på an öka ut lönegra- alla fall inte, anför hr Thorson som 
past fel, om man utgår ifrån att pla- När nu statsverkspropositionen kom- 
nerna på den nya “partibildningen” mer med förslag till ordnande av löne- derna så att det bleve 30 i stället för skäl. Men han misstar sig, om han 
har sina främsta tillskyndare icke frågan - pensionsfrågan kommer i 20 och placera in de redan nu av kvin- tror, att hans lösning kommer 
bland kvinnorna, utan hos män, som en särskild proposition - så är det nor innehavda befattningarna i den att bli slutgiltig. Den enda fördelen 

är den: om förslaget är något så när lönen kunna anses höra. Följden gar, är att befordringsmöjligheten 
punkt för försök att komma sig upp tillfredsställande, måste det gå igenom, blir, a n  de nu klent betalda kvinnliga öppnar sig för dem, något som för de 
politiskt." så att den långa väntetiden tar slut, tjänsterna komma lågt ner i rangord- äldre i tjänsten icke har så stor be- 
Det anges också vilka män, som och kvinnornas rätt att söka och inne- ningen, under män, som urföra min- tydelse, samt att ett ytterligare ål- 

derstillägg tillkommer. Men så blir Tidevarvet skulle ha i bakfickan. Det ha statstjänst, äntligen får praktiska dre kvalificerat arbete 
För så vitt rangordningen verkli- ju också pensionsåldern framflyttad. 

Hela statens merkostnad belöper 
skulle vara “landshövdningar a h  an- konsekvenser. 
dra högre statstjänstemän, gross- 

Vilken siffra kan handlare och direktörer.” 

Honorine Hermelins 
ten inför rätta avslutas i detta n:r. gängliga för kvinnor. Det var prak- samt 

tiskt taget alla med undantag av mi- 
Frigga Carlberg har skickat oss en litära och prästerliga tjänster a h  departementet 

vemodig och 
ödmjukas värld. 

vi 

självklart att kvinnornas första tanke rangordning dit de enligt nuvarande för dem som redan inneha befattnin- 

gen har någon praktisk betydelse vid 

postexpeditören som på 

Det nya förslagets stora förtjänst t. ex. ett postkontor, så skulle den sig pi 700,000. 
Forts. å sid. 6. Men Tidevarvet har inga bakfickor. är alltså det att verkligen erbjuda en kvinnliga 

består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna. 

högsta kvalité till lägsta pris. 

Konsumtionsföreningen Stockholm m. O. 
Hus m o de r ns a rb e t e  För livsmedel är valet lätt. I våra 95 butiker gäller principen: 

Rekry tering 
En styrelse satt en gång och skulle be- 

vilja anslag till en nykterhetskurs. Det 
förelåg två ansökningar från personer, 
som önskade deltaga. Den ena sökanden 
var manlig, den andra kvinnlig. 

Ansökningarna föredrogos till behand- 
ling. Ja, man ansåg båda sökande lämp- 
liga. Det var inte tu tal om det. Men 
nu gällde hur stort anslag som skulle be- 
viljas Ordföranden föreslog: tjugofem 
kronor t i l l  herr X. femton kronor till frö- 
ken Y. 

själv Fröken närvarande. Y. var Hon såsom sade styrelsemedlem först ingen- 
ting, hon ville vänta och se vad de övriga 
skulle säga om förslaget. Det blev emel- 
lertid ingen diskus-ion. Hela styrelsen 
var enig med ordföranden om att försla- 
get var naturligt, lämpligt och ädelmodigt 
på alla sätt. 

gade, varför herr X. skulle ha större an- 
slag än hon. 
Man såg förvånad på henne, alldeles 

för- 

detsamma. Rum och mat är inte billigare 
för mig än för herr X. och inte kan det 
väl vara styrelsens mening, att hr x skall till för att kunna ta en sup 

Styrelsen skrattade Den var van vid 
att fröken Y. ett medelålders frejdigt 
fruntimmer, skämtade lite grovkornigt 
ibland - En man behöver lite mer att röra sig 
med, det är ju alltid så, sade ordföranden 
Dessutom har vi inte så värst god råd, 
som fröken Y. själv vet. 

- Då föreslår jag, att vi delar samman 
får tjugo kronor var, sade frö- 

Men herr X. hade sagt, att han inte kun- 
k företaga resan till kursen, om han inte 
finge ett anslag på tjugofem kronor, så 
det stod inte att ändra. - Då tar jag tillbaks min ansökan, sa- 
de fröken Y. bestämt. Ni ska se, att det 

fröken Y. ha anslaget, så 
finns det helt säkert andra som gärna vill 
resa och har mindre pretentioner, sade 
ordföranden. 

Sade fröken Y: jag har mycket väl råd 

mig inte. Få se nu, om ni får någon _- 

M begärde fröken Y. ordet och frå- 

- Biljetten, sade då fröken Y. kostar 

inte går att behandla oss kvinnor på detta 

Varpå hon a- 
När fröken Y. berättade denna historia 

och 
tog de femton kronorna med tacksamhet, 
svarade hon. Jag anklagar henne inte, för 
hon förstod inte att det låg det minsta 
orätt häri. Men nog var det försmädligt 
för mig, som blev så utskrattad av min 

jag läste finansministerns motivering för 
m behålla kvinnornas löner vid dess nu- 
varande 2,000-kronors standard. 

det är aldrig svårigheter med rekryte- 
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Nu plan Svart på vitt 
för nykterhets- I ett avseende har året 1925 fått en 

ah konflikthot omkring årsskiftet ha 

undervisningen nämligen kollektivavtal träffats mellan ar- 
stadsindustrierna Jämkningar ha gjorts 

nykterhetsutskott har som en av sina nat undvikas. En sådan hade direkt träf- 
uppgifter tagit undersökning om nyk- fat omkring 100,000 arbetare a h  blivit en 

terhetsundervisningens bedrivande in- fullkomlig katastrof. sysselsättas bortåt 
om skolorna i vårt land. De hittills ~~ kvinnor det är n industri d:, 
erhållna resultaten av undersökningen kvinnorna nnor, det övervägande antalet. 
visa på att undervisningen är synner- Motsättningarna mellan arbetare a h  ar- 
ligen ojämn. På en del håll är den god betsgivare äro härmed icke lösta, men ar 

efter de riktlinjer skolplanerna angi- betsfreden är tryggad för ett år. Mini 
n. på andra håll har någon sådan un- gjort ett gott arbete 
dervisning icke på åratal förekommit Nu återstår att se om dsdet skall bli möj- 
& icke heller vid inspektion efterfrå- ligt att finna någon gemensam plattform 
gats. Det framhålles samtidigt att he- för avtal mellan lantarbetarnas och jord- 

la undervisningen i denna fråga helt ägarnas skall utbryta organisationer i vår Svårigheten eller om torde strejk vara 
och hållet beror på lärarens och lärar- större, på grund av att båda parternas re- 
innans personliga intresse för saken. presentanter ha en böjelse att köra huvu- 
På deras kunskap, utbildning a h  in- det i väggen. 

dividuella uppfattning beror om och 
hur nykterhetsundervisning förekom- Men en olycka har drabbat oss under 
mer. Att frågan uppmärksammats på detta år genom mul- och klövsjukans ka- 
högsta OR visar bl. a. utgivande ge- tastrofala spridning. Det tränger liksom 
nom Skolöverstyrelsens försorg av en blodlukt från Skåne upp mot norra 
Handbok i alkoholfrågan av d:r T. sverige från massnedslaktningen av krea- 

Dahlgren, f i l .  dr K. Nordlund och tur. Metoden att döda allt, friskt och 
professor Einar Sjövall. smittan uppträder har något barbariskt 

Massnedslaktning och begrav- 
nu förste folkskoleinspektören dr Karl ning av dr döda djuren, omringande och 

bevakande under veckor av de smittande 
Nordlund framlagt en plan för nyk- gårdarna med militär - allt detta har nå- 
tehetsundervisningen i folkskolan och got av medeltid över sig som icke svarar 
fortsättningsskolan. I klasserna II, med våra eljes moderna metoder vid för- 

Frisinnade kvinnors Riksförbunds på båda håll, varigenom en konflikt kun- 

Med hänvisningar till denna bok har över sig. 

III. IV. v. beröres frågan lämpligen hindrande av smittospridning Emellertid 
här och var i sammanhang med an- synes dessa dyrbara och grymma åtgärder 

icke kunna hejda sjukdomens spridning. 
dra undervisningsämen särskilt i Pesten drar sig allt mera norrut. 
kristendoms- naturkunnighets- och Man misstänker att människorna äro 
historieundervisningen. Först i klass smittospridare a h  dem kan inte medicinal- 
VI tages den upp till mer systematisk styrelsen slå ihjäl 

Dagens Nyheter har tagit reda på att i 
behandlig vid naturkunnighet (3 tyskland ett serum utexperimenteras mot 
lektioner). varvid beröres alkoho- mul- och klövsjukan. Var det månne en 

lens inverkan på känslolivet, dess be- nyhet for alla sakkunniga? 
tydelse som mcdicin (överskattad i 
fordna tider). ogynnsamma inverk- De allierade makternas representanter 

kropp- och själsarbete ha varit samlade i Paris för att överens- 
m. m. Vid kristendom I à 2 lektio- komma om hur de pengar skola fördelas 
ner, vid historia I lektion. I fortsätt- som inkommit och väntas inkomma från 
ningsskolan ägnas nykterhetsunder- Tyskland Man tycks ha kommit överens 
visningen i samband med samhälls- om den procentuella fördelningen och om 

lära 6 lektioner. I de punkter som vem som skall få pengar först. 
härvid behandlas ingå kraven på skulderna skola betalas är svårare. Eng- 
statsingripande i nykterhetsfrämjan- land har gjort upp med Amerika om en 
de syfte och såsom ett starkt motiv avbetalning av sina egna skulder. Frank- 
härför: behovet av särskilt skydd mot rike har intet betalt vare sig till Ame- 
de  starka frestelser till alkoholmiss- rika Då nu Amerika vill 

bruk, som storindustrialismen och ha betalt av Frankrike, kommer England a h  säger: inte något till Amerika utan 
storstadselände skapat. Till fortsätt- att vi får proportionsvis lika mycket. 
ningsskolan har förlagts den sociala Frankrike säger: ja, men vår sak var ju 

ra i blod och ruiner än ni England sva- 
sidan av nykterhetsfrågan. 

Vid denna plan, säger författaren, rar: man skall inte blanda hop blod och 
anknytes endast i allmänna drag en pengar. Frankrike f i r  lov att ge med 
lärogång, som kan tjäna intresserade sig och visa sin goda vilja med en mindre 
lärare till någon hjälp. Vid utarbe- summa. 
tandet har något följts det förslag till Utvecklingen tycks ta den egendomliga vändningen borgenärerna föreslå 
plan för nykterhetsundervisning, vil- Frankrike antingen en modifierat Dawes- 
ket utarbetats av Sveriges Lärarens plan för skuldernas avbetalning eller av- 
Nykterhetsförbund, dels och företrä- träde av kolonier till Amerika och Eng- 
delvis det förslag, vilket som bilaga land för att gällda summan. I i fall 
är vidfogat 1917 års nykterhetsun- åter ett bevis på att segrarna icke undgår 

Denna senare grundplan är icke upp- Moderlighetskänslan säges vara i ut- 
ställd för någon särskild skolform, döende hos vår tids kvinna. Från alla håll 
utan är avsedd att tjäna till ledning slungas mot henne påståenden och före- 
vid undervisningen inom olika skol- bråelser. Hon försvarar sig inte. Hon an- 

ser med rätta att verkligheten talar sitt 
typer. 

Ett vittne som ingen brukar jäva är 
denna för folknykterheten viktiga Statistiken. dess årsbok för 1924 har i,. 

skilligt av intresse t i l l  belysning av frågan 
gren av undervisningen mer och mer oro moderskapet och nativiteten. Befolk- 
uppmärksammas. Men hit hör ock- ningen i vårt land ökades under tioårspe- 
så att de lärare, som skola handhava rioden 1910- 1920 närmare 400,000 

ungdomen, måste sättas i tillfälle att personer. Denna ökning kommer i hög 
förvärva för sagda undervisning nö- grad på de små familjernas tillväxt. 

ningar ' 

eller England. 

den besegrades öde. 
dervisningssakkunniges betänkande. 

tydliga språk för den som vill förstå. 

Det är glädjande att se det även 

Familjer på tre personer 1910-20 a. 
diga kunskaper. M a  framförallt an ning 46,000 i antal. 
den sker på ett lika klokt och försik- D:o fyra personer 1910-20. Ökning 

tigt som besjälat och väckande sätt. 

i Tirfing 1924, häft. 9-10. 

33,000 i antal. 

19,000 i antal. Men därmed är ökningen slut ah kur- 
van störtar brant nedåt. 

Familjer på intill tio personer 1910-20 

Denna tabell är talande nog. Familje- 
bildningen är ett gott tecken ur ras- ah 
social synpunkt och tyder inte på någon’ 
bristande moderskänsla. Men att siffror- 

Planen finnes i sin helhet återgiven D:o sex personer 1910-20 ökning 

minskning 8,000 i antal o. s. v. 

Reflexer ur Statsverks- 
proposi tionen 

Att kvinnorna äro besvärliga bric- placering av henne personligen i lö- 
kor att sköta i det samhälleliga spe- negrad, borde hon utan tvekan kun- 

som spelet leder vad de egentligen gå tillkomma de manliga yrkesinspektö- 
för, hur hög valören är, eller om rerna. Men då är det fråga om själ- kvinnan i statsverket, liksom bonden va bafattningens inplacerande i lime- 
I Björn och Fritjofs shackspel, blott grad, ställer rig saken givetvis annor- 
är gjord att offras Upp. Men är va- lunda". Det är kompetensfodringar- 
lören för hög är det också besvärligt. na som här äro lägre än för yrkesin- 

Mycken trycksvärta har kostats på spektörerna, som utgör hindret. Å 
betänkligheterna om kvinnorna skola andra sidan betonas att från början 
komma att kunna såväl kvantitativt hade inspektrisen jämställas med in- 
som kvalitativt fullgöra den arbets- spektörerna i allt vad som rörde be- 
prestation, som med tjänsten är före- fogenheter i tjänstens utövande, oav- 
nad. För ombytes skull får man i sett att hennes kompetens mätts efter 
statsverkspropositionen, femte hu- teckniska meriter eller betygsenheter. 
vudtiteln, se tio sidor huvudsakligen Departementschefen föreslår slutli- 
ägnande åt proplemet om den nuva- gen med hänsyn till de nu gällande 
rande innehavvarinnan av yrkesin- kompetensfordringarna, för befatt- 
spektrisbefattningen skall kunna dra- ningen. att yrkesinspektrisen placeras 
ga tjänsten upp till det såväl kvanti- i lönegrad 16 for manliga tjänste- 
tativt som kvalitativt högre plan som män, vilken lönegrad i förslaget till 
hon behärskar. ny genemsam lönegrad betecknas 

let det är känt. Ofta vet inte den na hänföras till samma lönegrad, som 

Det gäller om denna befattning med B 26. 
skall placeras i samma lönegrad B 18 
(B 28) som de manliga yrkesinspek- 
törernas. En medlem av lönenämn- Distriktbarnmorskorna få sig an- 
den har förordat detta och reserverat visade statsbidrag till avlöningen 
sig mot nämndens beslut att placera samt dyrtidshjälp densamma som 
yrkesinspektrisen i lönegrad B 16. förut. Medicinalstyrelsen har fram- 
Socialstyrelsen ville föra henne ett lagt förslag om förbättring av barn- 
steg högre till 17:de lönegraden. In- morskornas löneförmåner. Kostna- 
om socialstyrelsen har tre röster den för löneökningen skulle enligt 
höjts häremot. Vad de ha att säga förslaget bäras av staten, landstingen 
ir värt att citera: och kommunerna och hava för sta- 
”Den nuvarande yrkesinspektrisen tens del beräknats till 100,000 kr. för 

måste genom sina rent personliga budgetår. Yttranden om förslaget 
egenskaper och insikter i fråga om har avgivits av länstyrelserna och av 
kompetens oc skicklighet anses in- barnmorskestyrelserna i riket. För- 
taga en särställning. Det torde även slagets genomförande skulle för 
böra erinras, att hon just härigenom landstingen medföra en årlig ökad 
förstått att göra vida mer av yrkesin- kostnad av 100,000 kr. Landstingen 
spektrisbefattningen än därmed måste få tillfälle yttra sig i frågan 
egentligen varit avsett och att hon i och på denna grund hinner icke turn- 
sin verksamhet på ifrågavarande &. morskornas lönefråga framläggas vid 
fattning kunnat utföra ett för de årets riksdag. 
kvinnliga arbetarnas väl betydelse- 
fullt arbete utanför befattningens rå- Till åtgärder för åstadkommande 
märken. Skulle det därför gälla en av förbättrad sjukvård inom rikets 

ödemarksområden för 1925-26 an- 
visas ett extra resevationsanslag av 

na på barnantalet är i nedgående, då det 107,000 kr. Häri ingår bidrag till 
distriktssköterskor, gäller familjer med mer än sju medlem- sjukhärbärgen, 

mar kan också vara ett gott tecken. torde vara svårt att bestrida att häri kan anställande av samarbete och anskaf- 
ligga symptom på stigande omsorg om fande, drift och underhåll av bilar 
barnens bästa. Alltså en högre grad av och motorbåtar för sjukvårdsända- 

moderlighet och fadersansvar.Med an- mål. anställande av särskild polis 
tid, som är vår, då det ibland t. o. m. ser för uppdragande av olovlig införsel av 

omöjligt ut för barnrika familjer att få spritdrycker m. m. anvisas ett extra tak över huvudet. inte hållas fler kalvar anslag att utgå ur rusdrycksmedels- 
än födan förslår till. Det börjar uppgå fonden av 150,000 kr. 
för människorna att samma barmhärtiga 
omtanke bör tillämpas på barnskaran vid 
hemmets härd. 

Det 

Bostadslåneverksamheten ämnar 
socialministern fortsätta. I väntan 

Amerikanska historiker ha i I framstå- på propositionens färdigställande fö- 
ende tidskrift: Current History under nå- reslås ett lån av 8 nya miljoner ur 
gra nummer livligt diskuterat Tyskland 
ensamskuld till kriget. Den som inledde rusdrycksmedelsfonden till bostads- 

för sin del lade huvudskulden på Öster- 
rike, Ryssland och frankrike. En rad av 
Amerikas framstående historiker kastade Ingen skattesänkning ställes i ut- 
sig in i den polemik som följde vid dess sikt av finansministern. 
slut var det klart att den sakkunniga wi- 
nionen i Amerika icke längre äger den 
blinda tron på Tysklands ensamskuld som 
predikades före, under ah de närmaste Sjukkassornas bidrag till moder- 
åren efter Amerikas inträde i kriget. Den skapsförsäkring höjes med 20,000 
stora dagliga pressen har länge icke tit kr. från 150,000 till 170,000 kr. 
ett ord komma fram som kunde ge ameri- 
kanska folket anledning att fundera på om 
del dömt fel. Numera är skuldfrågan un- 
der diskussion och med den villkoren för Kungl. maj:t har uppdragit åt 

att söka få till 
sien måste med rätt eller orätt ha en syn- stånd en sammanslutning av de orga- 
dabock. Poincaré synes nu få komma att nisationer som arbeta för frigivna 
i denna egenskap ersätta Vilhelm II, som fångars skydd a i - :  Skyddsvär- 

net. Centralföreningen till stöd för numera betraktas som en dåre, en tragiskt 
löjligt figur. 

Äntligen, säger en amerikansk författa- frigivna, Stokholms skyddsförening. 
re ser M ut som I sanningen kommit Stockholms stadsmission, Drottning 

läger. 

mänskligheten kan fullborda en sådan om- Till Skyddsvärnets anslag föreslås 
svängning utan förlora tron på sin ett anslag på 35,000 kr., varvid dock 
egen omdömesförmåga. 

diskussionen var en professor Barnes, som ändamål. 

Versaillestrakten. Den mänskliga fanta- fångvårdsstyrelsen 

för att spöka vid Raymond Poincarés Sophias skyddshem, Frälsningar- 

Det märkliga it att m é n s  slums r ä d d n i n g s v ä r d  m .  f l .  

föreskrivas en del nya villkor. 



Betraktelser över freds- 
veckan 

Ett tack till Kvinnornas 
Fredsförbund . 

Den upplysningsvecka i fredsfrågan 
Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet ordnat har nu gått 
tillända Den har bjudit på ett ovan- 
ligt rikt program och frågan har fått 
en mångsidig belysning av pi olika 
områden framstående män och kvin- 
nor. Alla, som önska att något göres 
för fredstankens utbredning äro dem 
tack skyldiga som kommit fram med 
idén till denna fredsvecka och burit 
arbetsbördan för dess förverkligande. 

Pressen och veckan 
Dagspressen har också allmänt 

vilket parti den i n  tjänat, visat saken 

förliga referat av de flesta föredra- 
gen. Redan denna partiernas inbör- 
des fredlighet inför fredsproblemet, 
vilken också visade sig i de fyra fö- 
redrag, som av olika partirepresen- 
tanter höllos under mötet, är ett gläd- 
jande tecken. - 

Det måste blott beklagas att pres- 
sen alltför mycket framhöll mötet 
som en kvinnornas ensak, vilket na- 
turligtvis gjorde a n  männen uteble- 
YO. t ro ts  att de manliga talarna voro i 
majoritet. - Det var dock sannerli- 
gen inte fråga om några särintressen 
ingen sak 
mänskligt än den det här gällde! 

mycken uppmärksamhet och haft ut- 

kan vara mer allmänt 

Behållningen av mötet 
Om man nu efteråt frågar sig vad 

den slutliga behållningen av mötet 
var så tror jag man kan peka på fyra 
saker. Ansvarskänslan och eftertan- 
ken väcktes. Svårigheterna diskute- 
rades nyktert och illusionsfritt. Mö- 
tet gav trots detta ny tro på fredsar- 
betets möjligheter genom skildringar 
av rad som på olika områden d a n  
gjorts. Det fastslogs av många 
bland talarna att verklig fred måste 
börja med att människan hos sig 
själv utrotar de egenskaper och sin- 
nesstämningar som leda till krig. 

En negativ ståndpunkt 
till fredsfrågan 

oförsvarlig 
Den första vinsten var alltså att 

man åtminstone lick klart för sig att 
den rent negativa ståndpunkten till 
alla fredssträvanden inte Inn försva- 
rar - dessa strävanden. må vara hur 
naiva, otympliga och otillräckliga som 
helst. - En nytt krig - med ett mo- 
dernt krigs alla fasansfulla maktme- 
del - kan när som helst stå inför 
dörren. Då är det för sent, oåter- 
kalleligt kanske, åtminstone för den 
Vila rasen. 

Nationernas Förbund 
och kritiken 

Folken ha i sin nöd slagit in på den 
egentligen enda tänkbara vägen, att 
nå fram till ett internationellt rätts- 

tionernas ör bun^. - Mötets tala- 
re sågo med någon överdriven 
optimism på detta första bristfälliga 
redskap till krigets övervinnande, 

tillstånd, nämligen att bilda ett “Na- 

men alla trodde att här en riktig bör- 
jan gjorts och att ett av de viktigaste 
leden i fredssträvandena nu var att 
arbeta vidare pa detta redskaps full- 
komning. 

Att vi  nu ha en permanent organi- fattningen att individerna och folken 
sation mellan staterna - sade Fru måste 

Wicksell - som har förverkligandet stämningsrätt, då det helas väl ford- av det helas väl t i l l  sin dagliga gär- rar det 
ning, är ändå det största som har Den senare talaren framhävde att 
skett i rättssamhällets historia sedan kooperationen till sitt väsen är frids- 
den förste lagmannen an på den stiftande genom att den upphäver 
första domarstenen och skipade rätt striden om företagarvinsten och 
mellan djurhudsklädda människor. därmed också bryter udden av den 

Fru Wicksell betonade också gent- bittra internationella konkurrensen 
emot dem som beskylla förbundet för om marknaderna. 
all endast syssla med småsaker att ' 

N. F. icke bara kan ha det negativa Redan påbegynt freds- 
syftet att bilägga tvister utan t r i m -  
om måste börja med att positivt ver- arbete, socialt, po- ~ 

ka för förståelse folken emellan i det litiskt, religiöst 
dagliga samlivet och småningom vän- 

Legationssekreterare E. Boheman stund praktiskt kan göras för att 

ge upp något av sin självbe- 

i 
talade bl. a. om det ansvar Sveriges främja freden, gav mötet svar genom 

ja dem vid samarbete. På frågan vad som i närvarande 

medlemskap i rådet medför för oss att belysa de olika områden, där ett 

som under mer än hundra år levat i sådant arbete redan börjat. 
en viss isolering från de stora världs- Kerstin Hesselgren talade om den 
händelserna. Vår mening kan nu gö- internationella arbetarskyddslagstift- 
ra sig hörd över hela världen och har ningens landvinningar. Fröken Ma- 
också redan övat inflytande i bety- tilda Widegren om svenska samman- 
delsefulla frågor. Det är ju från slutningar i fredssyfte, och general- 
svenskt håll initiativet i år tagits till konsul E. Ekstrand om folkutväxlin- 
en gradvis fortgående kodifikation av gen mellan Grekland och Turkiet, av- 

folkrätten, ett viktigt steg i arbetet sedd att mildra spänningen i gräns 
på en mellanfolklig samhällsordning. områderna. Dessutom behandlades 

Naturligtvis är oerhört mycket att NF:s positiva verksamhet, som re- 
kritisera i Förbundets verksamhet; dan sagts, av flere talare: skyddet av 

det är ännu endast ett trevande för- 

sök och bäres visst icke upp enbart av m. m. till sist talade fle- 
idealistiska krafter, men man måste ra föredragshållare om arbetet 

för åstadkommandet av en tull- 

visning i fredens i stället f i x  chauvi- 
Eoropa haft att genomgå. nismens anda, samt betydelsen av 

Den som ännu har kvar någon tro samarbete mellan olika kyrkor och 
på vår kulturs värden, får därför trosbekännelser. Det stora ekume- 
inte nöja sig med kritiken och hånet. niska mötet, som i augusti kommer 
Just den som skarpast ser Förbun- att äga rum i Stockholm, är ju äm- 

nat att bliva ett viktigt I d  i detta dets svaghet borde sätta in sina kraf- 
ter på att ge det mera auktoritet. In- samarbete. 
gen vinner auktoritet genom att kri- Allt detta och mera är alltså redan 
tiseras. 

Fredsproblemet realis- gav hopp, om man också gärna skul- 

barndomstid varit en av de svåraste union, strävandet för skolunder- 

på väg att bli verklighet; det var gas på tolerans och ömsesidig akt- 
medvetandet härom, som trots allt ning. 

Här gavs alltså till sist svar på 
le ha velat att också nya vägar och frågan hur var och en i sin stad i det 
möjligheter att verka för freden ta- lilla neutrala landet i Norden skall 

kunna göra någon insats i världsfre- gits upp till diskussion. 
den. 

tiskt belyst från 
olika sidor 

hade någon plats på mötet, så hade 
Om den negativa inställningen inte 

dock inte heller den alltför förenkla- el personliga livets 
de välvilliga “freds-fårspacifismen” reformering central ställning på mötet och att in- 
det Att oerhörda svårigheter måste 
övervinnas och våldsamma lidelsers Den gäller emellertid franförallt te den radikala fredsviljans uttryck 
makt brytas om av mänskligheten att börja med reformeringen av det både i privat och politiskt liv disku- terades och belystes med konkreta 
skall kunna bildas ett rättssamhälle, personliga livet självt. Det var egent- exempel. 
det hade nog var oCh en mer än väl ligen två talare, - utom de ram be- 
klart för sig. Bl. a. talade Dr Wer- handlade uppfostran till fred - som Man kunde t. a ha talat om hur kvin- 

ner Söderberg om vid denna problemets kärn- norna borde börja sitt fredsvärv genom 
efter världskriget, vilken icke kan sä- punkt, nämligen borgmästar Lindha- att som arbetskamrater bemöta varandra 
gas ha varit så synnerligen fredsvän- gen och ärkebiskop Söderblom. Den med mer storsinne och lojalitet i n  de nu i 
lig och borgmästare Lindhagen fram- förre framlade, som han sade, “sina mänhet göra. - Här ha vi nog åtskilligt 

hävde att fredsproblemet kulminerar kända meningar”, vilka i huvudsak att lära av mannen! - Eller man kunde 

i Europas ställning till Asien och frå- grunda sig på den här i landet rådan- talat om att pressens fredsarbete först och 

gan om rasernas likställighet. Det de religionen samt på den kinesiske främst består i att tala sanning även om 

asiatiska problemet reser sig, sade religionsstiftaren Konfutses läror om rivaler och erkänna även fienders för- 
han, i själva verket som ett Hima- andens överhöghet även i politiken. tjänster. - Om pressen i alla länder varit 
laya över de europeiska tvisternas Utan att omdana sina hjärtan kunna van att följa sådana grundsatser så skulle 

rådet Anders Örnes givande föredrag ning. - Det onda kan aldrig övervin- Man invänder kanske att det inte 

om socialisering och om Kooperation nas med ont utan endast genom kär- tjänar något till att börja fredsarbe- 
voro också de ett uttryck för önskan Ieken. Man måste våga tro på den tet inifrån, ty katastrofen kommer 

upp grundorsakerna till de skarpa 
Ärkebiskopen bar också vittnes- hinna gå den långsamma vägen att 

ekonomiska intressemotsättningarna börd i sitt stora tal på Musikaliska omvända sina hjärtan. 

länderna, liksom klasserna, emellan. akademien, om att inga nyttighetsbe- 
Det enda svar som kan ges är att 

Den förre hävdade att socialismens räkningar och inga sammanslutningar den som vill fred samtidigt måste gå 
nya grundsyn småningom skulle bry- kunna skaffa fred om inte självisk- båda vägarna: den yttre, organisa- 
ta ner den gamla åskådningen, an en hetens välde brytes. Respekt för tionens och det praktiska arbetets 
individ eller ett folk har någon själv- olikheterna hos individerna och fol- väg och den inre, “den personliga av- 
fallen “naturlig” rätt eller absolut ken är nödvändig. Envar, som lever, rustningens” väg. 
suveränitet. Istället skulle träda upp- är olik alla andra! Freden måste byg- 

människorna aldrig med vishet styra kriget aldrig ha blivit vad det blev. 
flackland. Redaktör N. Karlebys och f. stats- staten och skapa en god samhällsord- 

att gå till botten med frågan och söka sanningen också i det offentliga livet! över oss långt innan Europas folk 

Margit Cassel. 

Är livet mitt? 
I spörsmålet: är livet mitt! införa 

vi i dag ett inlägg, som kommit oss 
tillhanda från läsekretsen. Slutsatsen 
blir har en annan än den, som Her- 
mione i sin artikel i förra numret 
kom till. Kanske någon annan av 
våra läsare har ännu något exempel 
ur livet som ytterligare belyser 
frågan ? 

Jag följde en gång en vän på vandring 
att söka en bostad. Det blev många ga- 
tor och trappor att gå. En änka med tre 

barn, av dem ett ständigt sjukt, är inte 
några välkomnande hyresgäster. Men hon 

rösten liksom sjönk - det ger en känsla 
av trygghet, vila och frid att veta att det 
finns ett spjäll, som kan skjuta för 
tidigt. - 

övermod, otålighet eller protest mot ett 
Orden kommo lugnt och sakta, utan 

hårt Me.  De gåvo en blixtbelysning i t  en 
inre värld och avväpnade varje förebrå- 
else. Här duple inte andras livsfilosofi, 
invändningarna uteblevo, inför ett väsen, 
som föreföll färdigt med sig själv, men 

för stora mot krafter och förmåga att 
möta dem. Då förnimmelsen att leva är 
slut, då är livet inte längre mitt, då sker 
glidandet in i det djupa okända, så som 
sömnen överväldigar den fysiskt tröttkörde, 
även om kvällstimmen ännu inte är kom- 

- Och barnen - frågade jag en annan 
men. 

gång, då samma tanke skymtade fram. 

- De ha numera ingen annan i n  mig. 
Vilken kärlek är störst, att lämna dem el- 
ler att taga dem med, - då jag är slut och 

kan rädda till hälsan eller skydda för 
ets fördärv och mänskors hårdhet. - 

skall ansvaret att sätta bara ,in värl- 
den bli lika stort som brottet att taga dem 
därifrån. Kan det inte tänkas fall, då de 
senare gottgör - genom att skona dem för 
en tillvaro de ej äro nog starka för - 
det tidigare och större brottet? - 

Är vår nuvarande rättsåskådning den 
slutgiltiga? Som jag uppfattade hennes 
öde tyckte hon sig med upprätt huvud 

N 
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Omkring en norsk kvinno- 
skildrare 
Av EMY EK 

på Nordiska 
Museet 

Att med en trupp rena dilettanter göra 
ett starkt dramatiskt intryck pi en bort- 

skämd kulturpublik och på samma gång 
sextonhundratalssvenska göra ett på soc- 
nen levande konstverk äro två så stora 

bragder att man känner sig nedslagen över 
den kritiska surmulenhet, varmed de 
mötts. Isynnerhet som det knappast för 
närvarande torde finnas någon teaterman 
i Sverige som skulle lyckas med expe- 
rimentet i så hög grad som Per Lindberg 
med uppförandet av Thisbe i Nordiska 
Museets stora hall till förmån för Arthur 
Hazeliusfonden 
En lustig comedia vid namn Thisbe, för- 

fattad av rektorn vid Arboga skola Mag- 
första världsliga drama och vårt första 
kärleksdrama. Det spelades väl på 1600 
talet av djäknarna litet var stans landet 
runt, tills det blev alltför omodernt och 
sedan har dess sömn varit djup och sekel- 
lång. Under tiden har språket åldrats 
versen blivit kantig och de naturalistiska 
skämten råa, men trots detta har skåde- 

spelet, där det nu står och yrvaket gnug- 
frisk livlighet och ungdomlig lyrism att 
det griper så omedelbart som bara ett 
stycke verklig konst. 
Det är en övergångsdrama mellan me- 

djäknarna dir antagligen år 1610 är vårt 

deltid och renässans, och de  klassiska 
ämnet har fått en ganska förbluffande 
omgestaltning Ovidiuss älskliga metamor- 

de genom en springa i väggen, har av den 
fos om Pyramus och Thisbe, som viska- 

svenska rektorn gjorts till ett festligt skå- 
despel med en myckenhet kärlek, blod, tå- 
rar, mat och dryck. Pyramus har blivit en 
grönklädd jägare som jagar nordiska har- 
paltar, Thisbe, ”quas habuit oriens prae- 
lata puellas”, en medeltida furstedotter, 
vars förtrogna ar hovmästarinna Lejo- 
net som så ödesdigert blodar ner hennes 
slöja i lunden, är en kristen smådjävul, 
som narrar den arma prinsessan att tro 
på "ett skadeligt djur”. Charon är  en an- 
nan helvetets hantlangare och trollpackan 
Holfred en äkta svensk satkäring. Venus 
liknar mest trollkvinnan i det germanska 
Venusberget och Herkules är en vänlig 
jätte, medan Vesta och Diana uppföra sig 
som åtminstone tämligen klassiska gudin- 

Man kan tänka sig tvänne utvägar att 

förstöra Thisbe. Den ena är att uppföra 
det som en historisk kuriositet strängt 
vetenskapligt, med kostymer ritade av en 
historiker, scenen uppbyggd efter de nog- 
grannaste sannolikhetskalkyler och språ- 
ket inövat av en fonetiker. Vi skulle ha 
gäspat munnarna ur led! Eller också som 
ett tämligen oanständigt, offenbachskt 
spex under de vildaste krumbukter tan- 

ken på att göra det till karrikatyr skulle 
nog inte ha varit främmande för t. ex. 
Reinhart. Och vi skulle ha blivit obehag- 
ligt förbryllade! Per Lindberg har inte 
ens frestats av någondera av dessa. Han 
har gripits av Thisbe som ett konstverk 
och ur de skrymmande kuriositeterna 

för hon om dagen satt med sitt arbete 
olyckan att bli kastad ur åkdonet, då Något annat än sittgöra kunde hon 
far i fyllan och villan körde kull på ju inte befatta sig med, och då hon 
hemvägen från staden. och hon fått var händig och påhittig”, så blev hon 
båda benen så svårt skadade. att de småningom hela socknens hjälpreda i 
måste amputeras, så bar hon sitt hår- sömnad och annat som krävde smak 
da öde med stort sinneslugn. Värjt och fingerfärdighet. Ingen kunde ”sy 
sved det i hjärtat, när vänninorna ut" så vackert som Anna-Maja, och 
kommo för att prova hennes nya vid alla högtidliga tillfällen var hennes 
känger, som skulle säljas d i  de nu hjälp oumbärlig. Det var hon som fick 
voro överflödiga för henne. Hon ha- förtroendet att nämna utsyrseln till 
de haft dem på bara tre gånger: då nygifta och binda krans och krona åt 
hon läste sig fram, då hon gick till bruden: vid begravningar var det  
skrift och nu senast på den olycks- hon, som tråcklade ihop svepningen, 
digra stadsresan med far. Men mitt satte krusflor kring de svarta siden 
under missmodet torkade hon plötsligt dukarna och band kransar till kist- 

kommit alt tänka på moderns tröstan- med de kransarna tyckte alla som så- 
de ord: ”Du far tacka Gud du fick go dem, ly även om de icke voro 

sammansatta av annat än höstens rö- leva.” 
Det var tur i o!yckan att far var da lingonris och gröna morotblad el- 

snickare, så att han kunde yxa till en ler furukvistar med maskrosor, så 
par kkryckor, med vilkas hjälp Anna- kunde man tro dem rara de finaste 
Maja kunde forsla sig fram mellan stadskransar. 
soffan, där hon om natten hade sin Av allt sitt arbete älskade Anna- 
sovplats, och stolen i fönstervrån, där Maja blomsterbindningen mest och 

därnest att sy kristningskläder. Det 
framför allt dragit fram det bestående var bara ledsamt att det senare före- 

ty den förstföddes och mänskliga Av rent praktiska skäl kom så sällan, 

de för oss osmältbara delarna av grov- skon. Dessutom var den ibland ute 

bort tårarna a h  smålog; hon hade locket Det var rent förunderligt 

har han Varit tvungen att stryka ungefär 
en tredjedel och därmed har han fått bort dräkt gick alltid i arv till yngre sy- 

fram den naiva lyriken. folk. 
hyvlat upptågsmakeri och klarare fått till låns hos fattig eller sparsamt 

Det är inte bara lustigt, det är också En dag kom Gunnar i Liden 
psykologiskt riktigt, när den - 
de Pyramus efter att ha kvinnohatan- läskamraten, som bytt psalmbok med 
med Kupidos pil helt tvärt ger hararna pi henne samma dag hoa gått ti l l  skrift 
båten och vill öva sig i all slag söm och - och bad henne sy dopklädning ah 
frustugesysslor, medan den veka Thisbe mössa i t  hans lilla nyfödda. Den 
i samma situation önskar sig bort från sin 
silkessäng för att jaga med hök och hund får ej kosta mer än två kronor”, ha- 
och av kalla källor dricka. Det finns mån- de Karin bett hälsa”, men den skulle 
ga smådrag I Thisbe, som man minns län- vara riktigt vacker”. 
ge efteråt. - Ja, du kan hälsa Karin, att hon 

de unga studenterna från Stock- kam vara lugn det skall bli den 
holms högskola, som spelade stycket kun- 
nat i så hög grad förstå, vad som fordra- vackraste jag nånsin sytt. 
des av dem länder dem till storartad he- Fast ärendet var utträttat, tycktes 
der. De talade och rörde sig med stil- Gunnar icke brådska med avsked. 
känsla utan bundenhet a h  den amatör- Det var som om han haft något på 
mässighet, som fanns i spelet, var endast hjärtat, och slutligen kröp det fram, 
på sin plats - den underströk ordens 
och handlingens pojkaktighet på ett sätt, fast på en omväg. 
som knappast yrkesskådespelare skulle ha - Du har min psalmbok kvar, ser 
förmått. Eller är det inte den, som lig- 
en Boticellisk vårflicka och hade en med- ger bredvid dig där i fönstret? 
född plastik, som många skådespelerskor - Jo, det är den, och jag har så kunde avundas henne. 

I den dekorativa inramningen hade ofta tänkt, mest i början jag hade 
Einar Foseth lyckats att utan pedanteri blivit så här - krympling menar jag 
fånga styckets egen blandning av antik, - att jag kanske borde skickat den 
renässans oc hmedeltid. Naturligtvvis kan tillbaka till dig. Den boken var näs- 
man anmärka att ram och dräkter voro tad som ett löfte mellan oss, tyckte 
mera italienskt 1400-tal än svenskt 1600- 
tal med vad som gick förlorat i historisk jag, och det var som om det inte va- 
stiltrohet, fick man flerfaldigt igen i färg- rit riktigt rätt av mig att behålla den. 

Att 

Särskilt var Thisbe vacker som jag? 

glädje och konstnärlig trohet mot skåde- 
spelets anda T. R.-E. Forts. å sid. 6. 

Anna- Maja såg på Gunnar med sin 

I. 
Det är ett frappant faktum, att 

kvinnoskildringen i i svensk litteratur 
framförallt blivit kvinnornas sak, un- 
det det att i norsk och dansk - för 
att icke nämna romansk - litteratur 
männen nått=utomordentligt högt i 
skildringen av det kvinnliga psyket. 
Givetvis finns det manliga kvinno- 
skildrare av rang även i vår littera- 
tur, Almqvist, Strindberg, Ola 

sche säger ”Goethe aber Schiller" 
och Heiberg utbrister ”Ibsen aber 
Björnson,” skulle jag vilja sätta ett 
aber framför dem alla i egenskap av 
kvinnoskildrare. Almqvist älskar att 
transportera på sina kvinnor sitt eget 
själsliv, dess mystiskt-religiösa extas, 
des tjusning & skräck inför kon- 

mot samhälleliga skrankor och nor- 
mer. Ola Hansson hur visserligen, 
utgående från sådana mästare som 
Bourget och Jacobsen, skapat psyko- 
logiskt sanna och värdefulla kvinno- 
skildringar, men hans kända drag- 
ning till det morbida förrycker ofta 
teckningen. Det står en förruttnelse- 
doft kring många av hans lata och 
fåvitska kvinnor, vars sjuka driftliv 
han icke gärna vill uppfatta som sjuk- 
dom utan som typiskt fenomen. Och 
Strindberg med sin specifika bland- 
ning av skarpsyn och blindhet inför 
kvinnan, vilken han älskade så eld- 
sprutande, att själva beroendet av 
den älskade blev honom förhatligt 
Han stöd i ett predikament, som är 
ytterst vanligt för vår tids män: han 
drömde om en kvinntyp, som någon 
gång skall hava existerat, en kvinna. 
som suckar av tacksam lycka även 
under mannens skosulor och tänker 
med sin mans hjärna, om hon tänker. 
Men samtidigt behövde han en kvin- 
na, som var honom i någon mån and. 
ligt vuxen m kvinna, som kunde ge 
dramatikern den replik, han väntade 
på, och som sörjde för att icke det 
dagliga samlivet somnade bort i ett 
mjäkigt enahanda. -- Hon skulle på 
en gång äga och sakna personlighet, 
på en gång vara det tomma käril, som 
längtade att fyllas av hans andes vin, 
och det fulla käril, ur vilket han kun- 
de dricka svalka för sin eld och eg- 
gelse i sin avspänning. Hon skulle 
vara stoftet under hans fötter och 

som dagligt och nattligt dissektions- 
objekt och dock äga tusen ljuva hem- 
ligheter. - 'Ej underligt, att Strind- 
berg aldrig nådde någon balans i sin 
kvinnouppfattning När han älskade, 
kallade han hela universum till kvin- 
nans lov - när han hatade, svängde 
han mellan en böjelse att förstora 

Hansson o .s. v. men liksom Niertz- 

stens rus och kval. dess revolterande 

stjärnan i skyn - hon skulle fungera 

kvinnan till en djävul med en ond- 
skans genialitet, som ingen man kun- 
de besegra, a h  en tendens att för- 
minska, reducera kvinnan till att bli 
ett komplementorgan ti l l  mannens 
kropp, varvid han dock ej  kunde döl- 
ja, att bortnoperationen av detta or- 

icke blott kan vara smärtsam gan till och med dödande. - 
Det är egendomligt att se, huru myc- 

ket friare och oprtiskare de manliga 
författarna exempelvis i Norge stå i 
sin kvinnouppfattning. De betrakta 
kvinnan som människa-medmänniska 
och medarbetare. Det minus i lidelse- 
betonad skärpa, som skildringen 
givetvis får, uppväges av ett plus 
av mänsklighet i betraktelsesättet. Ej 
ens en så outrerad typ som Asta 
Hansteen blir av Ibsen eller Heiberg 
illa åtgången utan blir tvärtom upp- 
hovet till ett par mycket sympatiska 
figurer. Att Camilla Collett Magda- 
lene Thoresen och Amalie Skram 
med sin skönhet, sin olycka och sin 
begåvning. inspirerade Ibsen, Björn- 
son m. fl. till tecknandet av storskur- 

Honorine Hermelin 

Mänskligheten inför rätta 

stund i Norge erkänd som i av dess 
främsta författare Han framträddeidde 
1907 och har steg för steg’ nått fram 
till den ställning, han nu innehar som 
skaparen av Juvikscykeln, en släkts 
historia. berättad i en serie av sex ro- 
maner. Att han är så föga kind i 
Sverige, beror på att han skriver mål, 
icke Iandsmålsnormal, utan det 
tröndermål”, som sedan barndoms- 
och uppväxtåren i Namdalen varit 

viksverket börjat utkomma i svensk 
översättning. Att det även här mot- 
tagits gynsamt av kritiken, visar, 
att dess värde gör sig gällande. trots 
att det berövats sin naturlig språk- 
dräkt. Den norska landsmålslittera- 
turen har ofta icke mycket kvar, se- 
dan man tagit bort dialektordens doft 

har mera att giva än ordens jordsmak 
eller saltvattenslukt och motivens 
ludna kraft. Han är en psykolog, 
som tränger in mot själarnas mörk- 
rum eller ljusgårdar. Hans karek- 
tärsteckning är ingående, de konflik. 
ter, han skildrar, äro av djupt 
mänskligt intresse. Den stora, breda 
bakgrund, mot vilken släkter och in- 
divider framträda, är hos honom na- 
turen, skildrad med en stark och dock varsam ömhet. De flesta av hans 
människor ha sina rötter i jorden, de 
övriga äro bundna vid havet. Som 
havsfåglar kunna de flyga i vida bå- 
gar in över land men återvända alltid 
till havet, liksom de  andra från sta- 
den återvända till jorden. Det är 
egendomligt att se, huru Duun redan 
i sin första roman, Marjane (1908) 
griper sig an med det ämne. som för 
honom tydligen är det centrala, Ju- 
viks- och Håbergssläktens historia., 
Men han känner sig tydligen ännu 
icke vuxen det stora ämnet, och 
der de följande tio åren kämpar han 
sig genom bok efter bok fram till den 
mognad och syntetiska kraft. som be- 
höves för att kunna skapa ett stort 
verk. Under hela denna tid sover det 
vardande verket inom honom. såsom 
bilden sover i stenen, blott väntade 
på skaparstundens frigörelse. Man 
ser detta på en del drag i de mellan- 
liggande tio böckerna. Oupphörlig 
och liksom ofrivilligt tangerar han 
det stora ämnet dess karaktärer och 
konflikter. 

med en Brännande frågor har utökats 
Elisabeth Tamm. 

Broschyren är synnerligen aktuell 
då riksdagen har att motse en pro 

tion i jordfrågan från regeringen. 
sinnade kvinnors programuttalande e i jord- 
frågan. 

Medlemmar av Frisinnade kvinnor upp- 

cirklar och sammankomster. samt att sälja 

den vid möten.Vid rekvisition till 
9, 111. Stockholm, erhålles broschyren t i l l  
ett pris av r kr. pr styck. 

honom naturligt. Nu har dock Ju- 

av mylla eller hav. Men Olav Duun 

manas att rekvirera broschyren för studie- 

11. 
Finnes någon, som katt jäva mina 

ord? Så hör jag Machiavelli stad- 
fästa sitt omdöme om denna värld 
och dess möjligheter. 
Ja, finnes någon ? 
Med oerhörd spänning har jag 

lyssnat till en annan stämma a h  vän- 
lat på dess slutgiltiga ord. Det är de- 
mokratiens historieskrivares, James 
Bryce. Han är praktiker liksom 
Machiavelli. I 40 år till sin död 1922, 

tillhörde han det engelska parlamen- 
tet, var med just om dess demokra- 
tiska genombrott och på ort och stäl- 
le, med den största samvetsgrannhet 
har han studerat var och en av nu 
levande demokratier. Det är resul- 
tatet av dessa studier, med bakgrund 
i djup historisk kunskap och mycket 
historiskt tänkande. som framlagts i i 
hans l ivs slutverk, man kanske kan 
säga slutresultat: "Moderna demo 

Författare till The American Com 
monwealth” mocracies” London (1800-talet) 1922 och ”Modern De- 

L iv S mod 
Av FRIGGA CARLBERG 

kratier." Framställningen är ytterst 
lågmält och stillsam. Men den för- 
mår dock genom två digra volymer 
framställa en alltmera pressande 
spänning. Vad skall det sista ordet 
bli? Ty genom all saklig framställ- 
ning förnimmer man en underton av 
vemod som inför en gammal kärlek, 
som ej hållit vad den lovat. Demo- 
kratins svårigheter, vannskligheter te 
sig ston, mycket stora. Skall också 
Bryce’ slutord bli Machiavellis, den 
gamle republikaner - "eftersom 
det nu engång är ett så bedrövligt 
släkte” - så är d a  bäst att uppge 
vad som måste byggas på en och var 

av detta släkte. Men det blir ej  så, 
han har ej mistat tron på demokra- 
tien. Man måste dock lyssna mycket 
noga för an få fatt på Brycé slut- 
omdöme. Efter vad jag kan förnim- 
m a  lyder det så: Det som demokra- 
tien har att lid till, är den allmänna 
opinionen. Ty den allmänna opinio- 
Iv* rensar sig. Det känns inför den- 
na slutsats som an man länge gått 

på en mörk väg, dock med hopp att 
nå fram till en vänlig a h  fast bo- 
ning, men så istället upptäcker, att 
den fört ut på ett gungfly. Den all- 
männa opinionen - "den stora ho- 
pen" - vad finns väl mera vagt, me- 
ra formlöst, mera ansvarslöst än den! 
Med ens blir det klart vad som ge: 

machiavellismen sin kraft som av en 
spänstig klinga Machiavellismen 
räknar med, innebär redobogenhet - 
ofelbar redobogenhet. "En stående 
här". så kan denna redobogenhet 
kortast uttryckas. En stående här, 
färdig för alla mödor, alla umbäran- 
den. alla långa vägar. En stående här 
-- inte bara av soldater och krigsbe- 
redskap, fast först a h  sist detta - 
men av ett lands och folks alla resur- 
ser, alla tillgångar. alla krafter, alla 
möjligheter. 
”Den allmänna opinionen” är den 

inte i stället brist på redobogenhet? 
Den skjuter undan, skjuter över på 
andra. Den kan hamna i sömn--och 
ändå ha makt, men som den store 
Böjgen makt att kväva all handling, 
allt initativ. Kan ingen visa mig den 
allmänna opinionen i konkret, hand- 
lande liv, så finns ingen möjlighet att 
tro på den 

”De väldiga herrar med skri och med din 
slå riken och byar omkull. 
Tyst bygga dem bonden och hans son, 
som så uti blodbestänkt mull.” 

Ja, det är riktigt - det träffade. 
Det ordet har makt att mana fram 
m ständigt växande rad av levande 
gestalter -- ''Per Ståtsdräng och de  
andra", som det redan bör kunna he- 
ta på klassisk svenska. Gårdarna, la- 
dugårdarna, de mörka vintermorg- 
narna och de heta sommardagarna: 
länder där den eviga sommaren pres- 
sar med ständiga skördar. verkstä- 
derna, fabrikerna, mångahandalitet, 
som skall sammangjutas till ett hem. 
de "stora företagen”. som ''måste bä- 
ra sig”. skolorna. universiteten, allt 
är genompålat av levande människor, 
som i handling. dag för da bära det 
stora sammanhanget m e d  det hela. 
med de närmaste och med alla. Ja, 
det är riktig. För mina ögon har 
blottats grunden, men en grund som 
ligger så djupt som är så äkta a h  
fördold. alt ”hela världen” lätt blir 
lurad att tro. att den alls inte finns 
- och inte heller behövs, och den star 
ke mannen som bygger stater a h  upp 
rätthåller dem "icke med ord”,som 
startar och sammanhåller stora företag. 



De fem dagarna 
Av ELIN WÄGNER 

a h  organiserar mäktiga samman- 
slutningar, allt i trots av människor- 
na, han är också i grunden lurad. 
Här är grunden, som han i själva 
verket bygger pi, a h  blott där den 
grunden finns, blott så långt den räc- 
ker och håller, kan överhuvud något 
byggas. 

Men redobogenheten! säger Ma- 
chiavelli - min stående här, som är 
färdig för mödorna på de okända vä- 
garna! Eller åtminstone den allmän- 
na opinionen, som rensar sig, som 
ständigt är i arbete med att frakta 
undan det sig hopande slagget, av för- 
domar, av förklädd själviskhet, av 
förtryck, av förlamande nöd, av 
orättvisor! Till sist vågar jag dock 
se Machiavelli i ögonen. Ty mini 
öron ha lyckats uppfatta ett annat 
ord, som stämmer, och som 
till. Det är Ranke, som talat - han 
som väl ännu stir för det lugnande 
epitet “den störste”, världens stör- 
ste historieskrivare. Det är m av de 
sällsynta ginger. då Ranke direkt t i -  

lar om vad han tänker om det som 
hänt. Det är i framställningen av re- 

. . och därför bor jag på Grand 
horell, trots allt. Jag s ig till a h  med 
en skymt av honom i går kväll, då 

matsalen f i r  att äta middag. Han 
satt i det hörn, där du brukade sitta 
under första tiden av vår bekantskap. 

I morse gick jag genast till din 
moder, hon blev så glad över chok- 
ladkakan. Hon har ju i nio månader 
måst undvara - choklad. Hon he- 
rättade, att hon under denna tid sut- 

t i t  tyst och orörlig i sitt rum. Inte 
ens när det var sommar, pick hon ut. 
Hon vet själv med rig, att hon inte 
hör t i l l  dem, som försvinner i mäng- 
den. Dessutom pinas och äcklas hon 
av de människor, som nu rör sig på 
de stora stråken i Treves, där for- 
dom alla gick ur vägen f i r  henne. 
Hon skulle säkert glömma, att det 
var hennes tur att gå ur vägen nu. 
Den gamla örnmodern. Ni är lika 
varandra i det yttre, men något som 
liknar hennes tålamod och försiktig- 
het, har du inte. Kanske tålamod är 
den höga ålderns form för tapperhet. 

Hon ville ingenting veta om vad 
som sker på andra sidan gränsen 
Hon sade, att en detektiv varit u p p  
nyligen och förhört henne och lovat 
komma snart igen. Det är mycket 
tomt att ingenting ha att dölja, 
sade hon. Men det är vilsamt och 
mindre ansträngande för en gammal 
människa att kunna tala sanning med 
detektiver. 

Jag hade nog tänkt att få säga till 
henne: vad tycker ni om mix? Jag 
rill gifta mig med er son, men han 
tillåter det inte, därför att då skulk  
jag förlora mitt medborgarskap, och 
han har ännu intet nytt att ge mig i 
stället. Är inte det en barrbariska orätt- 
visa mot oss kvinnor? Men jag sade 
ingenting ty jag insåg, att hon inte 
skulle ha förstått mig vare sip på den 
ena eller den andra punkten. Fattiga 
prinsar a v  enklare härkomst och me- 

ra borgerligt blod kan gifta sig med 
amerikanskor men inte en korsrid- 
darnas ättling som du. 
Jag lämnade henne i hennes stolta 

ensamhet utan att hon visste mycket 
mer i n  då jag kom. Hon frågade 
inte: hur länge skall detta vara. Hon 
lovade icke att leva till dess du kom- 
mer tillbaka. M e n  hon yttrade om 
sitt handarbete, en téduk, beställd av 

jag passerade kafeet pi väg till 

rad: “Ingenting av betydelse sker 
utan err stor ansträngning. Det är be- 
tecknande, att det inte är Luthers 
kamp i klostret, inte det fruktansvär- 
d a  darrande ögonblicket i Vorms, 
som avpressar Ranke detta djupa be- 
sinningens ord. Utan det kommer i en 
situation, när den, som i första hand 
tvingats, “lurats”, genomlevat att bli 
reformator och utmana en värld, när 
han är borta. De, som nu stå till 
svars inför ett övermäktigt hot. äro 
“eftersägarna”. De likna inte 'in 
mager munk med brinnande ögon”. 
D e  äro tjocka ölfurstar och rika stä- 
ders högpolitiska Rid. vars kamp och 
främsta intresse under århundraden 
varit det självständiga furstendömet 
eller stadsområdet. Nu är det detta 
hotet gäller. Antingen mista fursten- 
dömet - “oder Gott verleugnen”, så 

räcker formulerar den gamle markgreven av 
Brandenburg situationen, När han 
väljer att riskera det förra, han och 
även de andra, då är det som Ranke 
måste hålla upp ett besinningens 
ögonblick och säga ett ord om den 
stora ansträngningen. 

amerikanska ministerns fru, att hon 
med flit och möda kanske kunde få 
den färdig om två år. 
Nu går jag t i l l  portkontoret som du 

anvisade mig, med brevet. Och så en 
sak till. Jag tror att jag förkortar 
min vistelse här till fyra dagar, de 
synes mig långa nog ändå -. - - 

gick blev hon stående ett ögonblick 
framme vid fönstret och såg upp mot 
berget. Här hade hon bott under de 
två sista åren i Treves. Men aldrig 
förr hade bergets skugga lagt sig så 

tungt på bröstet som nu. Det var som 
om det vilat en jättetyngd över sta- 
den. 
- Gud skall veta, tänkte hon, me- 

dan hon gick neråt huvudgatan i rikt- 
nine mot Tre Konungars gränd, att 
här var nöd a h  arbetslöshet och för- 
vildning förr i världen. Och det kan 
väl hända, att översten som riksföre- 

göra nationen presentabel till det 
yttre igen och sätta pli på den. 
Han regerade som en regementschef 
sitt regemente. Men det var då verk- 
ligen inte bara herrelösa barn och in- 
valider och besatta och tiggare, som 
han plockade undan i anstalter. Han 
gjorde rent hur med svindlare och 
ockrare och förbrytare. De trivdes 
inte under m obesticklig riksföre- 
ståndare, som skrattade åt de mest 
beslöjade a h  storstilade mutförsök. 
Han lusade av nationen, och nu har 

der. 
På den ganska tomma gatan kom 

riksföreståndarens bil farande i vild 
fart. Vad översten skulle bli ursin- 
nip, när han hörde, hur Cark, ändå 
han var målare till yrket farit fram! 

Det var under den tid pi dagen, då 
de eleganta damerna brukat göra sina 

uppköp i de eleganta affärerna. Men 
de flesta affärerna lågo med slutna 
ögonlock. En och annan var öppen, 
det fanns lite lyxvaror utställda men 
icke en enda nödvändighetsartikel. 
Hon mötte några dyrbart klädda kvin- 
nor. och undrade, när ett land skulle 
bli s i  fattigt och utplundrat, att det 
icke fanns män med penningar att 

smycka sina kvinnor. 
En frän lukt kom emot henne med 

ståndare tog väl mycket sikte på att 

det växt nya löss igen på nio måna- 

och upptäckte m grå fläck som rör- 
de sig nerför lördagsbergets röda sida 
(bergen hette efter veckodagarna.) 
Den kan närmare, förstorades och 
stanken blev vederstyggligare. Hon 
gömde näsan i sin pälskrage och stod 
kvar. 

Medan truppavdelningen, inferna- 
liskt luktade, gick förbi, avslöjade sig 
all dess brokighet och tillfällighet. Det 

mansatt av unga pojkar - skomakeri- 
arbetare, tänkte hon, - gamla krigare, 
och många obestämbara individer. 
Somliga gingo med luffargång, andra 
som gamla vana infanterister, somliga 
voro ömfotade och haltade. En och 
annan bar ett gammalt uniformsplagg 
samman med civila kläder, det fanns 
sportdräkter, arbetarblusar och gamla 
schabbiga konfektionskläder. Vapnen 
voro lika också av blandad sort, repre- 
senterande alla möjliga årgångar. Men 
männens gemensamma smuts, skäggig- 
het och stank bildade ett slags uniform 
ändå. Liksom den röda leran uppöver 
fotknölarna gav tillkänna att de hade 
ett stycke gemensam väg bakom rig. så 
fanns det, tyckte hon, något hos dem 
som angav, att de visste, att de måste 
hålla hop framgent på vägen. De ha- 
de i denna folkstrid valt samma sida 
och samme man och hade intet annat 
att göra in hålla hop kring honom mot 
dessa, som kantade vägarna. 

Hon vågade icke fråga någon efter 
Tre Konungars grind. Därför top det 
I lång tid att hitta. Och det fanns 
icke nummer p i  husen heller. Men 
slutligen, sedan hon öppnat en rad por- 
tar, befann hon sig på den rätta går- 
den. I en trädgård, där kruskål och 

tvåvåningshus, byggt av samma röda 
sten som muren. Vinstockarna kläng- 
de ända upp mot det skifferklädda 
taket. 

Medan hon dröjde, litet osäker, öpp- 
nades den järnbeslagna dörren: var så 
god och kom in sade en gammal kvin- 
nas röst ur dunklet. 

Uppe i trappan till övre våningen 
en medelålders fyllig kvinna i 

ig kattunklänning och bad henne 
upp. Det var prinsens syster. 

kommen, middan är just färdig, 
sade hon och slog upp dörren till ett 

stort, lågt rum med långbord a h  trä- 
bänkar. Det pryddes av jakthorn a h  
porträtt av lustiga jägare med sitt 
fällda villebråd. Här inne sutto fyra 

var ingen trupp, det var en hop, sam- 

pepparmynta lyste gröna, låg ett litet 

ket  han tilde. Ty hans visdom, hans 
framgång, hans samhälle, hans stå- 
ende här - allt är dock byggt på den 
mindre ansträngningen, på lydnad 
för tvång eller kommando. Och det 
slår mig en svindlande tanke: Tänk 
om den stående här, ja, den allmänna 
värnplikt, ram Machiavelli drömde 
om och som vi under de sista åren 
verkligen fått se fungera intill sista 
blodsdroppen, som vi med häpnad 
och beundran sett göra sin plikt och 
“tyst gå bort och stupa" - tänk när 
den mäktar den stora ansträngningen! 
Låt oss tänka den svindlande tanken, 
att de alla och därtill de - “kvinnor 
och barn” - som stått utanför den 
allmänna värnplikten, att de stode 
uppräta, medvetna, redobogna, var 
och en en människa på sin fördolda 
grund, som dock gör “et vert For- 
hold mellem Menneske og Menneske 
til R Samvittighetsforhold.” Säker- 

vore men också vad makt, vad möj- 
ligheter vore. 

ligen skulle vi då få veta vad strid 

“Demokratien” har den trumfen 
på hand, att den ännu aldrig spelat 

unga män med var- sitt glas vin fram- 

- Miss Nevinson känner visst alla 
utom mor oCh mig, sade värdinnan. 
De reste sig alla i stram honnör, 

det var en skyldig hedersbetygelse åt 
den dyrkade ledaren, i vars sällskap 
de förut träffat henne. Hon hälsade 
på dem och fann sig känna tre av 
dem. - O c h  er, sade hon t i l l  den 
fjärde, er har jag sett, men var, jo 
vänta, jag såg er i går i Grand ho- 
tells orkester? 

- Ja, jag har haft engagement 
där, sade han och stod höviskt fram- 
för henne. 
- Är det slut? frågade hon, 

för sip. 

- Det skulle egentligen ha tagit 
slut i dag, svarade han, men det har 
blivit förlängt fem dagar. 
- Fem dagar! undslapp det hen- 

ne. Varför det? 

Jag har inte frågat efter orsa- - 

Hon betraktade det bleka, barnsli- 
ga och samtidigt järnhårt beslutsam- 
m a  ansiktet. En hand klämde om 
henne shjärta, när han yttrade sin 
orubbliga tro på dirigentens visdom 
och förutseende. Den delades av de an- 
dra tre, denna tro och av de två kvin- 
norna. Hon ensam visste, att de fem 
dagarnas uppskov icke härledde sig 
ur några förnuftiga skäl, de voro ju 
bara en eftergift i t  en mycket bort- 
skämd kvinna, som velat - vad? 
- Vad tycker miss Nevinson om 

Treves, frågade värdinnan artigt, när 
hon satt fram soppan och önskat 
smaklig måltid. 
- Jag tyckte bättre om det förr, 

svarade hon. Men så här pod höns- 
soppa åt jag aldrig förr i världen. 
- Det bjuds inte var dag heller, 

stackars gossar, sade värdinnan. 
- Värdinnan har en övernaturlig 

förmåga att sörja för oss, sade han, 
som spelade i orkestern. Men ni 
skulle ha sett, vilken scen, som utspe- 
lades här i morse. V i  var uppdelade 
i två stridande styrkor. Den ena ut- 
gjordes av gamla frun och hönan, 
som inte ville bli nackad. Pi den an- 
dra sidan var värdinnan och vi fyra, 
som ville nacka henne. Sen gick kri- 
get löst efter alla konstens regler. 
- Det måste varit en ojämn strid, 

sade miss Nevinson. 
- Åh, ni känner inte gamla frun! 
- Och inte hönan heller, sade 

samma gamla röst som nyss bett 
henne stiga in. Och där stod prin- 
sens gamla moder i all sin skrumpna 
prakt och visdom. 

ut den stora ansträngningen. Vi  
måste lära oss, en och var, att gå i 
arbetsselen på vårt indelta torp a h  
dock alltid vara en i ledet - och tyst 
gå bort och stupa, när det gäller. V i  
måste rå med den stora ansträngnin- 
gen att våga och kunna sitta alldeles 
stilla och vänta och lyssna. 

I Machiavellis “Fursten” står nå- 
gra underliga ord, som förefalla att 

ha smugit sig in från en annan värld, 
en annan tankegång än den. till vil- 
ken de omgivande orden höra. Jag 
citera dem tillsamman med deras 
“omgivning”: “Alla människor, i syn- 
nerhet fursten, som ju ej har någon 
domare över sig, bedömas efter det 
resultat, till vilket de lyckas komma. 

T y  den stora hopen går blott efter 
sken och framgång. Och hopen - 
det är hela världen; de få kloka äga 
någon betydelse endast, när hopen ic- 
ke längre vet, vart den skall vända 
sig.” 

V i l ka  äro d e  få kloka? Den som 
har öron till att höra, han höre. 

Taormina nyårsdagen 1925. - 

Miss Nevinson steg upp och hälsa- 
de lika vördnadsfullt som hon hälsat 
på den gamla örnhonan. Denna enk- 
la gamla kvinna hade i stället för 
börd ett ämbete, som gav värdighet 
och regerade alla överstens galenpan- 
nor i Treves. 

amerikanskan ursäkta sig för hönans 
skull. Gumman sade ingenting, men 
en glimt i hennes öga överförde ge- 
nast på den främmande, som tagit 

död beslutats av allvarsammare och 
högtidligare anledning än hennes an- 
komst. I dag skulle ju engagementet 
på Grand hotell löpt ut. Och det var 
väl därför! Vilken skam att tro sig 
vara centrum! Vad hon var syndigt 
bortskämd av översten och prinsen 
av Wales. 

- om det är mitt fel att inte ock- 
så hönans död blev uppskjuten, sade 
hon för att rädda sin prestige. 

Men ingen låtsade höra eller fer. 
stå hennes anspelning på tyrannens 
död. Hon kände att hon begått en 
dumhet nummer två, och tog hastigt 
fram chokladkakorna. 

de ätit togo tre av de unga 
männen farväl, a h  de två värdinnor- 
na önskade dem godnatt. Den fjärde 
av dem blev sittande vid fönstret, 
där han också intagit sin middag. 
Han förklarade på miss Nevinsons 
fråga, att han icke kunde slita sig 
från utsikten a h  bad att få tända sin 

Gumman och miss Nevinson drogo 
sir tillbaka i spiselvrån. Miss Ne- 
vinson lämnade brevet. som skulle 
med kurir till översten. Jag har for- 
sökt skriva så försiktigt m ms;. 
lip, sade hon, ifall något skulle hän- 
da--  

då a h  bränn det, sade 
gumman, försiktigt skrivna brev är 
alltid de värsta. 

Vill ni ha m hälsning framförd, 
så säg det åt den här pojken, han går 
i natt, Men jag ger honom ink  en *ri- 
ven n d  med sig. Cark förstärker gräns- 
bevakningen. Jag vet inte vad det är 
han fruktar. Vet fröken om över- 
sten 

rapporter i händerna på honom? Min 
son har låtit hälsa, att vi ska ge oss 
över gränsen, min dotter och jag. 
Det är oroligt. Se här, ta nu och 
bränn brevet. 

Hon lät långsamt sitt brev för- 

kom a h  tog over vaktposten vid 
fönstret. Den unge mannen reste sig 
och gick ut. Gumman fortsatte sina 
bekymrade frågor a h  funderingar. 
Runt omkring var tystnaden fullkom- 
lig. 
Hon satt och såg på den lilla svar- 

hönan It sic, vissheten om att dess 

Då 

pipa. 

- Tag 

låtit någon spela några falska 

kolna på spiselhällen. Värdinnan 
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och se honom då och då genom fönst- 
ret 

Efter den stunden gick det utför 
med Anna-Maja Arbetet gick inte 
så lätt som förr, och det blev inte så 
bra gjort klagade kunderna som 
småningom den ena efter den andra 
lämnade henne för att få arbetet ut- 
fört på annat hill. 

Maja hade blivit ensam i stugan som, 
gammal och förfallen utgjorde hela 
arvet efter föräldrarna När krafter- 
na tröto och arbetsförtjänsten min- 
skades, måste fattigvården träda 

viljades av tolv kronor om året - 
den vanliga underhållskostnaden för 
eft fruntimmer. 
- Brita, tag några vedpinnar, lite 

mat och en nypa kaffe och spring 
bort till Anna-Majas - det har inte 
synts rök ur skorstenen sen i förrgår 
Jag är rädd det kan ha hänt henne 
en olycka, sade mor Karin i Liden, 
som från sin gård hade utsikt över 
den lilla gråa stugan mellan furorna 
i skogsbrynet, 

Sir Brita kom in i rummet fann 
hon Anna-Maja i sängen, skakande 
av köld och ur stånd att röra sig. 
Och det var inte underligt - halva 

Far och mor voro döda och Anna- 

hjälpande emellan. Ett understöd be- 

öppna vackra blick. Då han icke 
svarade. fortsatte hon: 
- Men så tänkte jag att med mig 

var det nästan detsamma som om jag 
varit dad. och då gjorde det ju inte 
de levande något ont, om jag behöll 
boken som ett kärt minne från min 
ungdomstid då jag var som andra. 
Jag brukar ha den gömd i min byrå- 
låda, men när jag hörde an du och 
Karin fått en liten flicka, så fick jag 

Kvinnorna och staten 
Forts. från I :sta sidan 

jämföras med kostnaden för löne- 
regleringen (säkerligen välbehövlig) 
vid universitetet och läroverk, som 
drar 7 ½ millioner kronor a h  löne- 

och länsstyrelserna som belöper sig 
till bortåt 2 millioner kronor. 

Det är emellertid inte otänkbart 
an de svåraste orättvisorna i den K. 
propositionen kunna rättas vid be- 

kvinnliga kårsammanslutningarna 
centralförråd vars ordfdörande är fröken 
Ingeborg Walin, förbereder aktion i 
den riktningen 

Till den gifta kvinnans särställning 
få v i  återkomma Sett i sitt stora 
sammanhang och i belysning av det 
faktiska läget, är förslaget sådant, att 
man önskar dess genomförande. 

Det kunde annars komma att ligga 
än sämre till en annan gång, 

regleringen för landshövdingarna 

handling i utskott ock riksdag. De 

ta högen efter det brända brevet. 
Tårarna började rinna långsamt, hon 
var så beklämd, så skamsen på något 
vis över den oro hon med en nyck 
kastat in i denna krets. Denne bleke 
gosse där inne, som nu måste i ännu 
fem dagar spela för tyrannen! 
- Ja, ja, sade gumman, v i  har det 

svårt vi i Treves. Men hur i all värl- 
den har ni kommit in i vårt öde for 

- Jag älskar honom, sade hon 

- Ja, ja det brukar vara anlednin- 

att gråta med oss? 

snyf tade  

gen, sade gumman. 

sådan lust att ta fram den ah slå 
upp psalmerna, som vi sjöngo till- 
sammans den’ dagen. Det förstås att 
jag kan dem utantill men jag ville 
ändå sjunga efter boken. Kommer 
du ihåg att vi sjöngo den där vackra 
n:r 33: "Jag lyfter mina händer upp 
till Guds berg och hus, från dem han 
hjälpen sänder och" - - 

Gunnar hade rest sig upp, när hon 
började sjunga och gick med tunga 
steg fram och tillbaka i det lilla rum- 
met. S i  stannade han vid fönstret 
milt emot där hon hade sin plats och 
sade plötsligt. 
- Det har kommit frost i patatis- 

blasten, ser jag. 
- Ja, det har s i .  

Anna-Maja såg först förvånad ut 
över avbrottet, men så började hon 

Nej, en sådan stass den dopkläd- 
ning var, med veck och rynkor och 
en bred spets i kanten, små skära si- 
denrosetter och till a h  med ett litet 
guldhjärta i ett vitt sidenband om 
halsen. Den grannlåten visste alla att 
Anna-Majas far köpt för an trösta 
sin dotter, över förlusten av fötterna, 
Och en stor glädje var det för henne 
att ha något vackert att ge Gunnars 
lilla flicka. 

Trettio år därefter band Anna-Ma- 
ja kransar till Gunnars kista, De tå- 
rar hon icke vågat fälla, då hon syd- 
de klädningen till hans barn - de 
kunde ha bådat ofärd åt den lilla - 
de fingo nu ohejdat falla på de vita 
syrenerna i hennes knä. Hon hade 
knappast talat vid honom sedan den 
gången han uträttat ärendet hos hen- 
ne men det hade i alla fall varit så 

(33) Martini upp för att hämta bedöv- tjänstflickan 
ningsmedlet. 
- Rivarez, om också ni kan uthär- inget ont. 

da en stund till så kan jag inte göra Getingen satte sig upp med en 
det. Ni måste ta opium. skräckslagen min. 

sonera, Sedan vände han sip om a h  br 

värmer buljongen nas ensam, sade Riccardo t o m .  Följ 
Sakta -- sakta Rivarez! Jag vill er med mig, Galli, så f i r  jag tala några 

ord med er. Godnatt Rivarez. 
Martini gjorde rig redo att följa 

dem ut. när ban hejdades av att nå- 
Det 

var Rivarez som räckte honom sin 

Get i n gen 
R O M A N  Getingen tog emot det utan att re- - Är det min tur nu? frågade han gon sakta uttalade hans namn. 

- Det beror på. Förra sommaren 
i Schweiz var han kry, men vintern 
förut i Wien var förskräcklig. Det 
kunde dröja flera dagar innan jag 
fick komma in till honom. Hunden 
släppte han in. men inte mig 
- Jag hoppas att det skall bli bätt- 

slöt ögonen. Martini satte sig åter 
ned och lyssnade till andhämtningen 
som blev djupare och lugnare. Tim- 

(Forts.) me efter timme låg han orörlig Mar- 
- Nonsens! utbrast Martini, vad tini närmade sig flera gånger under 

skall det tjäna till att spela komedi? dagens lopp, och hade Rivarez inte 
Tror ni inte jag har ögon i huvudet. andats skulle man kunnat taga ha- 
Ligg stilla och försök om ni inte kan nom för en död. Martini blev plös- 
sova. ligt rädd för att han givit en alltför 

Han gick in i angränsande rum stark dosis och ruskade sakta i Riva- 
och satte sig där med en bok. Efter rez vänstra a m  som låg på täcket. 
en stund hörde han hur Rivarez oro- Skortärmen föll då tillbaka och blot- 
ligt rörde rig av a h  an. Han lade tade en massa djupa a h  förfärliga 
ifrån sig boken ah lyssnade. Nu in från handleden och upp till arm- 
hördes det hur mannen därinne bet bågen. 
ihop tänderna för att undertrycka - Den armen måtte varit i ett trey- 
en jämmerrop Martini gick Iter in ligt tillstånd, när de där huggen voro 
i rummel. färska sade Riccardos röst bakom 
- Kan jag göra något för er, Ri- honom. 

varez? -- Ah, är du äntligen här! Jag 
Han fick inget svar och gick fram gav Rivarez en dosis Opium för tin 

till bädden. Getingen betraktade ho- timmar sedan. a h  han har inte rört 
nom ett ögonblick med ett förstört, en muskel sedan dess 
blygrått ansikte och skakade tyst på Riccardo böjde sig ned och lyss- 
huvudet. nade. _ _  Skall jag ge er opium? Riccar- - Han andas lugnt - det är bara 
do sade att jag skulle ge er en dosis ren utmattning, och något annat kan 
om smärtorna blev för svåra, man inte vänta efter en sådan natt. - Nej tack. ännu kan jag härda Han kan få ett nytt anfall före mor- 
ut. Det kan bli svårare sedan gonen. Det blir väl någon som va- 

Martini ryckte på axlarna och sat- kar. 
te sig ned vid bädden. En timme, som - Ja, Galli har lovat att komma 
aldrig tycktes ta något slut, var änt- hit klockan tio. 
ligen förgången och då reste sig - Så, nu vaknar han. Se till att 

E. L. VO YNICH re nu, sade Martini vänligt, D:r 
vardo gör säkert allt \ad han 

stannade Mar- att ni genast skickar bud efter 
tini några minuter i det yttre rum- Han skulle lidit mindre om vi 

efteråt, sedan han öppnat farstudör- natt! 

Ja 
Ri 

handen över pannan. - Martini 
gått Jag måste ha sovit. - Ni har sovit som prinsessan i 
törnrosskogen, och sedan ni druckit 
litet buljong får ni sova igen. - Ni har väl inn varit här hela 
tiden, Martini? - Jo, jag började just undra om 
jag inte givit er för mycket opium. - s i  Iyckligt var det inte. Tänk 
vad edra sammanträden då skulle 
blivit lugna och stillsamma Vad tu- 
san är det ni rill. Riccardo? Kan ni 
inte låta mig vara ifred? - Drick bara det här  så skall jag 
inte störa er vidare Det värsta är 
överståndet, och jag kommer väl igen dess 
om en eller ett par dagar. 

Vem är det där? Galli! Alla höghe- 
terna tycks samlas här i kväll. 
- Jag har kommit för att stanna 

här i natt. 
- Prat! Gå hem med er allesam- och jag tror att anfallet är över. 

mans. Om’ också smärtorna kommer Hon höll alltjämt blicken sänkt. 
på så kan ni inte hjälpa mig, för jag 
tänker inte t i  in mer opium. 
- I alla händelser får ni inte läm- ofta 

ste sova nu men en annan gång är det nog 

Jag trodde ni hade met och pratade med Galli. Strax gare hade blivit underrättade. 

sken såg han att hon hängde smärtor, medan jag inte så 
med huvudet som om hon varit för- som vågar glänta p i  dörren 

- Tack, jag blir snart återställd. ligen eller skamsen betyder han för er? Vad har ni för 
- Hur är det med honom? fråga- rätt att stjäla honom från mig? Jaå 

hatar er! Jag hatar er! de hon utan att se upp. 
- Han är mycket kryare än i mor- Hon brast ut i våldsamma snyft- 

se. Han har sovit nästan hela d a g e n  skyndade in i trädgården och 
smällde igen grinden efter sig. 
- Gode Gud, sade Martini för rig 

själv, flickan är verkligen förälskad - Har det varit mycket svårt? 
tror det Brukar han i honom 

(Forts.) 

http://dagm/nin.Fr

	25-03-1.pdf
	25-03-2.pdf
	25-03-3.pdf
	25-03-4.pdf
	25-03-5.pdf
	25-03-6.pdf

