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Tidevarvet n:r 31 
Den tredje repliken är in översikt 

över underhandlingarna om den plane- 
rade säkerhetspakten mellan Tyskland, 
England, Frankrike och Belgien. Mö j -  
ligheten för en överenskommelse tyc- 
kas icke uteslutna, men om den slut- 
liga formuleringen av pakten vet man 
ännu intet. 

Program för Tidevarvets rådfråg- 
ningsbyrå framlägges i artikeln Efter 
sex veckor. Om utvecklingen går 
framåt, kommer byrån att lägga be- 
slag p i  ytterligare arbetskraft t i l l  hö- 
Ren. Den nya kraften blir en i hela 
n i t e t  av sociala inrättningar räl för- 
trogen person, som kan ge klienterna 
värdefullt bistånd, då det gäller att 
tillgodogöra sig de hjälpmöjligheter, 
som finnar. 

Den i9 augusti bör jar  i Stockholm 
det genom mindre konferenser under 
en följd av år förberedda ekumeniska 
mötet, populärt bekant såsom ärkebi- 
skopens egen kongress, Emilia Fogel- 
klou sätter det under kyrkohistoriskt 
perspektiv i artikeln Kyrkorna kring 
evangelium. 

Devinez ger m liten lektion i femi- 
nismen, abc åt en säkerligen mycket 
otacksam lärjunge, som hellre vil l  ge 
lektioner själv. 

Friluftsbadet ute i de av vatten- 
verket övergivna bassängerna vid 
Skanstull är ett  intressant experiment. 
I.B. redogör för de badpsykologiskt 
intressanta erfarenheter, som samlats 
av badmästaren dir ute. 

Medeltiden i närbild handlar om en 
ullhandlare från London, hans kär- 
lekshistoria och affärsresor. 

Under den värsta värmen har  re- 
daktionen inte vågat tala till sina ta- 
r a ~  om att göra något for Tidevar- 
vets spridning. 
Men i dag är det svalare, åtmin- 

stone i Stockholm. Därför: tänk på 
Tidevarvet och dess framtid! 

De n  tredje repliken 
Tyskland önskar en ny konferens 

I nummer 24 av Tidevarvet gavs 
en översikt av de förhandlingar om en 
säkerhetspakt mellan Tyskland å ena 

sidan och Frankrike—Belgien—Eng- 
land ä den andra, som togo s in  början 
med Tysklands förslag i en not av 
den 9 februari. 

Det säges att Tyskland handlade på 
engelskt initiativ. m.a.o. det måste 

ha varit den skicklige engelske mini- 
stern i Berlin, lord Abernon, rom - 
och det icke för första gången - rik-  
tade in de tyska politikerna p i  den väg 
de skulle gå. F.n. finns det bestämt 
inte någon man i hela Europa, som 

lord Abernon, om han ville säga vad 
han visste. i Frankrike har  han över- 
tagit kejsar Wilhelms gamla glansroll 
av del stora vilddjuret i Uppenbarelse- 
boken. 

Men de l  var inte om lord Abernon 
detta skulle handla utan rim säkerhets- 
paktens öde. 

Frankrike dröjde i fyra månader 
med att svara på brev - det kan nian 
kalla ett långt dröjsmål, då det gäller 
en viktig affärsangelägenhet. Och 
när svaret kom, stängde det, som l e  
Temps uttryckte sig, alla de utvägar 
på vilka Tyskland hoppades nå f ram 
till en revision av Versaillestraktaten. 
Tyskland hade ju föreslagit ömsesi- 
dig överenskommelse om den nuvaran- 
de fransk-belgisk-tyska gränsens 
okränkbarhet. Samtidigt hade det ut- 
tryckt sin förhoppning på en regle- 
ring av sin östra gräns mot Polen 

skulle vara så givande att träffa, som 

na form för meddelandet av råd i sex- 
uella frågor är den, som bäst möter 
tidens krav. Yen att e t t  sådant krav 
finnes, den vissheten har  de sex vec- 
kornas erfarenhet bekräftat. 

Tillvarons former i ett  modernt, 
framför allt et t  industrialiserat ram- 
hälle, ha i d e  mycket gemensamt med 
forna tiders. Detta inverkar i oerhörd 
grad p i  mäns och kvinnors inbördes 
förhållanden, på hela det sexuella livs- 
området. Tiden är icke gynnsam för  
familjebildning vid en t idig ålder. 
ekonomiska förutsättningarna finnas 
icke, kanske icke heller de etiska. 
Självfallenheten har  försvunnit ur 
i n  of f i c ie l la  moralkodex, instinkten 
förvirrad och medveten kunskap har 
icke kommit i stället. Allt vad vi veta 
är, att människan icke kan - utan att 
söndras och ta skada - med en del av 
sitt väsen hänga kvar i gammal upp- 
fattning, som hon icke kan tillämpa i 
ny t i l l .  och att därför nya former, ny 
medvetenhet, nytt ansvar måste ska- 
p'. Under en sådan omvandlingspe- 
riod är det synd om de enskilda män- 
niskorna. De råka ofta i situationer, där 
de behöva hjälp och råd av  dem. som 
kunna se deras problem objektivt och 
ha överblick av vad som sker med dem. 

Frankrike ville inte gå med på nå- 
gon överenskommelse annat än på 
grundval av Versaillestraktaten. Om 
Tyskland råkade i delo med Polen om 
sina gränser ville Frankrike ha rätt 
att, tvärs över den för Tyskland 
okränkbara fransk-tyska gränsen, i la  
sin bundsförvant Polen t i l l  hjälp. 

Efter ungefär en månad har  nu det 
tyska svaret kommit, det är alltså tred- 
je repliken i samtalet. Det är mera 
tillmötesgående im m i n  väntat, vilket 
förorsakat ett  svagt obehag inom de 

diskussionen. 
franska kretsar som vil le ett slut på 

Tyskland vill fortsätta att under- 
handla men helst vid en gemensam 
konferens något som ju är mycket 
förnuftigt. Man betonar att de skyl- 
digheter som följa med pakten måste 
vara ömsesidiga. Det får inte heta: 
Mickel måste lova att inte nånsin gå 
i n  på Mariannes gård, men Marianne 
får springa över Mickels gård, i fa l l  
hennes polska lekkamrat ropar på 
henne. Vidare säger tyska noten om 
igen att det är omöjligt for Tyskland 
att avstå från tanken p i  en fredlig 

kor för in avväpnad stats inträde, den 
kan inte utsätta sig vare sig för de 
förpliktelser eller risker, som med- 
lemskap i förbundet medför. så länge 
det militäriskt är så d i k a  ställt mot 
de andra. Det kan ju hända att det 

Inte minst är människans instinkt 
förvirrad i fråga om h u r  hon under 
moderna livsformer skall sköta sin 
hälsa. Och goda hälsoråd blir ofta en 

vilka man redan kan n i  till de mera 
svåråtkomliga inre faktorer. som ni- 
sakat en komplikation. . 

Byrån vil l ägna sig i t  de enskilda 
fallen. Det är allt id den väg nya tan- 
kar  måste gå för att pröva sig fram 
t i l l  en allmängiltig form. Omvänt: 
Det är också mot dem varje ny 
idé måste prövas. Den skulle 
därför helst v i l ja  arbeta i stillhet M e n  
den uppmärksamhet, rom kommit den 
t i l l  del från tidningar av alla färger, 
gör det önskvärt för dess ledning ett 
även Tidevarvet framlägger något om 
dess erfarenhet och planer. Uppmärk- 
samheten från pressen har visserligen 
varit välvillig, men d e t  kan inte und- 
gås att missförstånd uppkomma eller 
att en oproportionerlig vikt lägges vid 
vissa delar av dess verksamhet. 

Ett vanligt missförstånd är att bak- 
om byrån skulle stå någon förening, 
man antar en anonym nymaltusiansk 
liga. Detta är oriktigt. Doktor Ada 
Nilsson har startat byrån pi eget an- 
svar efter samråd med Tidevarvets 
övriga ledning och kvinnliga och man- 
liga läkare och med vägledningsstation- 
nerna i Oslo som förebild. 

naturlig början för ingripande, genom 

är r ikt igt som engelska tidningar säga: 
att Tyskland såsom förbundsmedlem 
med permanent rådplats skulle kunna 
lägga r i t t  veto mot misshagliga åtgär- 
der från förbundets sida. Men det är 
finesser i resonnemanget, som de bre- 
da lagren i Tyskland omöjligt kunna 
förstå sig p i .  Det är helt naturligt, 
att de skola spjärna emot att som re. 

lativt avväpnad stat ge sig i lag med 

andra folk med våld, man skall av- 
väpna dem genom att avväpna själv. 
Tyskland föreslår ökad befogenhet 
för N. F. och Haagdomstolen att av- 
döma tvister mellan folken. Detta an- 
ses i Frankrike pli nationalistiskt håll 
som m manöver. Historien är alltid 
l ika ironisk! Vart Tyskland vänder 
sig, så --I 

de rustade. Man skall inte avväpna 

Tyskarna äro ju psykologiska anat- 
fabeter, men varför skall Frankrike, 
som just nu med den fredliga utrym- 
ningen av Ruhrområdet gör en så stor 
handling. alltid vara retsam i smått? 
Varför utlösa ritt dåliga humör genom 
trakasserier i Rhenlandet och Pfalz? 
Nu skola de bortdragande Ruhrtrup- 
perna placeras i det gamla o c k u p -  
tionsområdet och tusentals tyskar, in- 
hysta i nödbaracker köras ut under 
bar himmel för alt lämna plats åt trup- 
porna. Sådant är dumt medan man hål- 
ler på att underhandla om viktiga ting. 

Förnuftet är nog på marsch men i 
bland lägger det förargliga mänskliga 
humöret stenar . dess mödosamma väg 

Efter s e x  veckor  
Erfarenheter från Tidevarvets rådfrågningsbyrå 

Dessa vägledningsstationer, d i t  bli- 
vande mödrar kunna vända sig, ar ett 
av uttrycken för tidens behov att de- 
mokratisera mödravården, att huma- 
nisera behandlingen av mödrarna. 
Man vet nu inom kretsar, där man 
verkligen följer med befolkningspoli- 
tikens utveckling. a l t  det inte bara är 

förmögna kvinnor eller uppseende- 
väckande sjuka kvinnor, ram behöva 
vård under havandeskapet; undersök- 
ning av kroppens funktioner. vägled- 
ning om h u r  de skola sköta sig och så 
vidare. Man vet. a t t  alla kvinnor be- 
höva förvård och framför a l l t  indu- 
striens kvinnor. Det börjar dagas 

märker man pi det intresse och den 
efterfrågan, rom kommit byråns 
tryckta kortfattade Hälsoråd för bli- 
vande mödrar t i l l  del. De flesta för- 
frågningar, rom ingått till byrån, har 
varit efter dessa hälsoråd, som full- 
ständigats av doktor Nilssons artiklar 
i Tidevarvet. För att kunna göra nå- 
got mer än blott ge råd, underhandlar 
byrån nu med e t t  vilo- och förloss- 
ningshem för att f ä  en uppgörelse till 
stånd, så att utarbetade och klena kli- 
e n t ~ ~  kunna beredas t i l l fälle t i l l  en tids 
vila före förlossningen och få leva ef- 
ter de hälso- och dietregler, som fram- 
lagts i ovan omtalade hälsoråd. 

också för vederbörande själva, det 

Forts å sid. 4 

En sannings återkomst 

dess medlemmar, 

för ha vi slutat att hysa passion för idéerna? 
Hin har två svar. Det första, att det 

inte finns några idéer kvar efter kriget. 
Europas tänkande var en produkt av två 

te den politiska lberalismen, den demo- 
kratiska staten. Den andra fullbordades 

nytt samhälle grundat på riklig använd- 
ning av mekanisk kraft ,tycktes lova att 
fred a h  överflöd automatiskt skulle kom. 
ma alla t i l l  del ,så s o m  arbetarna tillkäm- 

stora revolutioner. Den första frambrag- 

med det industriella systemets seger: Ett 

växte upp ur revolutionerna, fingo var sitt 
blåa öga under reaktionen efter den se- 
naste krigsperioden, under revolutionerna 
och återuppbyggandet. intelligensen vakna- 
de upp for det faktum att den demokratiska 
staten har samma maktlystnad, som kän- 
netecknar den politiska staten under olika 
förklädnad. Därav den demokratiska dog 
mens sammanbrott Socialismens nederlag 
såsom idésystem är lika uppenbar. Dess 
program vilade på en oriktig förenkling av 
mänskliga motiv och mänskliga behov. Re- 
volutionära experiment visade, att den eko- 
nomiska processen är mera komplicerad än 

man trott. Socialismens svaghet låg i dess 
ytliga realism. Socialisterna omfattade den 
industriella livsformen lika innerligt som 
kapitalisten. De ville väl producera för 
behov a h  icke för förtjänst, men deras 
uppfattning av behov var icke väsentligt 
alika från den som fabriker, affärsmän 
och ingenjörer hyste. 
Det finns, eviga världen i socialism och 

demokrati, det medger författaren. Men 
vad väg från gör båda intelligensen? dessa idéer, Den vilkas springer tillfälliga sin 

former visat sig värdelösa. Den ser sig 
'icke omkring och söker samla nya förråd 
av tankar Det behövs et t  nytt tänkande, 
som inser, att människan varken lever av 
allmän rösträtt eller industriprodukter, ett 
tänkande mera i kontakt med verkligheten. 
Men intelligensen har icke gått till verket. 

kanske intelligensen stutat att leva för idéer 
är, att d in  börjar bli förmögen. Och för- 
mögenheten använder den endast till att 
materielt njuta av den. Fattigdom i M y -  
delsen a\, fullkomlig brist på existensmedel 
är elände och livsförnekelse. Men fattig- 
dom i den meningen att livets nödvändighe- 

tillhör varje hög kultur, ty den utgör ett 
villkor för andlig blomstring 

Vår amerikanska intelligens, säger för- 
fattaren ,tror på idéer men först sedan det 
egna huset blivit byggt, bilen är inköpt, ra- 
dion installerad, kokerskan, husan a h  

spelat a h  checken utskriven. T valet mel- 
lan borgerlig komfort a h  principerna välja 
de det förra. 

Men den intelligente journalisten, konst- 
nären eller författaren skulle, om han sök- 
te leva i hederlig fattigdom, icke finna nå- 
gon, som gjorde honom sällskap, varken 
bland arbetarna eller rid universiteten. För- 
fattaren föreställer sig, att Europa har 
stora grupper av intelligens som leva i en 

praktiserade. 
T Amerika finns icke denna företeelse. 

De sterila hönorna demokrati a h  socialism 
fortsätta att ruva på porslinsägg, och d 
skall det förbliva, till dess en ny generation 
lystrar till kallelseropet: enkelt levnadssätt 
och stort tänkande. 

Är det inte ganska underligt som tecken 
till en tusenårig sannings återkomst, att det 
börjar klarna hoa den ena individen efter 
den andra, att frivilligt avstående från li- 
vets mekaniska mångahanda och materiella 
överflöd är vägen och villkoret för att bli 
m av dem som benådas med nya tankar, 
på vilka världen väntar? Devinez. 

rim andra anledningen till att den ameri- 

ter skäras ner till ett anständigt minimum 

barnjungfrun blivit anställda, golfpartiet är 

kultiverad fattigdom sådan som den Renan 



Kyrkorna omkring evangelium 
Ekumeniska konferensen för praktisk kristendom 

Icke ens reklamens hölje av ovä- punkt i fråga am Stockholmsmötet. 
sentligheter kan fördölja, att detta Jag åsyftar de i Svensk tidskrift (h. 
möte har sin möjlighet försänkt i ske- 4) nyligen publicerade två inläggen 
enden av den art, som tillhör “det från svenska delegationens sida. De 
fördolda” det som "sker tyst” (for gälla konferensens andra huvudfrå- 
att tala 'med Geijer). Kyrkor Wo ga, Kyrkan och det ekonomiska livet 
tungrodda kryssare, som inte ändra Syftemålet med publiceringen är, "att 
kurs med varje vindkåre. Deras om- möjligen ge uppslag till diskussion i 
riktningar betyda därför mindre ny hitförande spörsmål jämväl i andra 
stan än en försiggången assimilering. kretsar än de av  kongressarbetet när- 

Antikens kyrka sökte vid ekumeni- mast intresserade”. L i t  oss kasta PI 

ska möten bevara sin enhet genom in- blick pi dessa två dokument fö r  att 
rellektuella formuleringar av lags ka- få någon belysning över arten av kon 
raktär (Quicunque!); medeltidens 
ärofullaste möte (den fjärde lateran- 
synoden 1215) konsoliderade sig ge- 
nom aktion mot kättare. Och det re- 
formationen överlevande påvedömet 
tog t i l l  ofelbarhetsförklaringen som sens suck inför dessa trosdjärva di- 
sin utmanande - fullt konsekventa rektiv, d i r  man som ett tidens barn 
— enhetssymbol. sitter invävd i industrialismens 

Men genombrottet till "m kristens andliga och värdsliga konsekvenser! 
frihet" i reformationen var ej av ar- — "Sin religiösa uppgift kan hon 
ten att samla och sona, utan tvärtom (kyrkan) e j  ritt utföra. om hi 
att differentiera, sovra, "protestera". beröva sig frimodigheten att 
Och dess rörelsekraft gick till tiden hållsamt ställa in även samhällslivet 
samman med nationernas vaknande under samvetets dom och i 
individualisering, Att “ekumeniskt” domens belysning. — — Direkt 
samlas på ny grund - det ville år- kastliga äro från denna synpunkt al- 
hundraden till dessförinnan, Ty en- In strävanden, som i det ekonomiska 
hetssymbolen kunde ej mera förbli livet blott se medel för egen vinning. 
pyramiden, med dess höga härskar- — — Etiskt tillfredsställande är en 
spets i människohamn, utan den (ny- produktionsordning blott i den mån, 
testamentliga) organiska sinnebilden som den tillika har karaktären av en 
av kroppen och lemmarna, där varje av och kring gemensamma arbetsupp- 
organ tjänar det hela genom egenart gifter knuten personlig arbetsgemen- 
och ej blott genom likhet. skap mellan de däri deltagande” ini-  

enligt skall sammanföra den ålder- 
domliga grekisk-ortodoxa kyrkan mod 
hela raden av evangeliska ända fram 
till de yngsta och amerikanska, är 
hiller icke några dogmatiska kompro- 
misser eller politiska eftergifter, utan 
ett praktiskt, samfundsetiskt syfte. 
Med klasskamp och världskrig och 
materialism som sin negativa bak- 
grund, frambryter sålunda den sam- 
lande punkten i exekutivkommitténs 
tidigaste meddelande: 

"Detta är icke något vanligt pro- 
spekt. Det är en uppfordran att i 

tro våga något för en mycket stor 
sak. V i  skulle icke visa oss vänliga 
det höga ansvar, rom lagts på oss ‘så- 
som Kristi efterföljare, om vi  icke 
gjorde en samfälld ansträngning för 
att fä  klarhet över, vad hans livsväg 
betyder för den nuvarande världen.' 
Man måste nog där också markera 
detta uttalande: "de resolutioner, som 
av konferensen antagas, äro icke bin. 
dande för något samfund, förrän det 
samma självt har anslutit sig till 
dem”. (Det är därför ännu länge 
alldeles för tidigt att göra några iden- 
tifikationer mellan de delegerades ut 
talanden och de respektive kyrkorna! 
ståndpunkt i det stora hela.) Denna världskonferens’ närmaste 
förelöpare är den stora engelska kyr- 
kokonferensen i Birmingham (”Co- 
pec”) i april 1924. Den, som under 
åren dessförinnan - efterkrigsåren! 
— ute i England något följde förbe- 
redelserna därför, fick en överväldi- 
gande känsla, att det gällde allvar. 
Förarbetet bestod e j  blott i de års- 
långa mödor. rom ligga bakom ex- 
perternas digra betänkanden (nu ut- 

Det, som här i Stockholm program- skop Einar Billing). 

miss Lucy Gardner presiderade, fick 
också en inblick i den mera omfat- 
tande djupplöjningen. Genom de 

tvangs nämligen varje kristen för-am- 
ling eller gruppsamhörighet inom 
England att besinna sig inför och ta 
ställning till vissa socialpolitiska frå- 
gor, som försatts i brännande närhet 
till evangeliets ord och anda. Vad 
detta nödgande till andligt arbete be- 
tytt, torde ej kunna överskattas, även 
om vi e j  omedelbart se dess resultat. 

En viss parallell till denna förbe- 
redelse föreligger på åtminstone en 

250,000 utsända frågeformulären 

Ur Nathanael Beskows promemo- 
ria har mindre prägel av etisk utred- 
ning än av direkt framställda, akuta 
krav. Jag anför ett par punkter: “I. 
Innehavare av kapital skola använda 

skorna, såsom företagare, arbetsleda- 
re och arbetare, få icke behandlas \i- 
som verktyg för ett opersonligt kapi- 
tal”. Beskow framhåller t i l l  slut ri- 
sken: "Icke utan att komma i strid 
med mäktiga själviska intressen kan 
kyrkan göra kristna grundsatser gi l-  
lande i samhällslivet. — — Kristi an- 
de ar den tjänande och offrande kär- 
lekens”. 

För båda dessa promemorior är 
personlighetssynpunkten ett genomgå- 
ende grundmotiv, även om det får 
sin skarpaste formulering ho.; Be- 
skow. Vid noggrant stadium finner 
man dock mellan dessa två bredvid 
varandra ställda uttalanden en rätt 
väsentlig skillnad. Den ligger i i" 
utsättningen och hör smman med 
författarnas olika inställning t i l l  kyr- 
kans begrepp. 
“De förhållanden, som nu råda 

inom det ekonomiska livet innebära 
— — — en förnekelse av Kristi evan- 

"Kristi kyrka har skuld att bekän- 
na. - Alltför lätt har kyrkan tagit 
sitt ansvar för den kropp-liga och 
andliga förödelse, som de ekonomi-la 
missförhållandena bragt över männi- 
skolivet.” Här uppfattas kyrkan i 
analogi med en personlighet. Hon 
förutsättes ta miste och begå f e l  som 
en människa, och liksom för en män- 
niska är den ödmjuka viljan till bätt- 

gelium.— 

Biskop Billing upptar icke någon 
skuldfråga från kyrkans sida, utan 
vänder sig direkt till hennes innebo- 

oroar de enskildas samveten. “Skall 
hon ritt kunna väcka dem till med- 
vetande om ritt ansvar och visa dem 
den väg de hava att vandra, måste 
hon vara beredd att utan fruktan el- 
ler mannamån blotta sedliga missför- 
hållanden.” 

Det var inga- 
lunda kyrkan. rom först väckte sam- 

ende uppgift att själv vara den som 

Man kan invända: 

vetena på den ekonomiskt-industriella 
punkten. Historien brukade ett m- 
nat redskap, rom vägrödjare och väc- 
kare, nämligen arbetarrörelsen i dess 
tidigaste vårbrytning, då det fram- 
tilldda rättfärdighetskravet medförde 
offervilja och lidande, icke lön och 
vinst. 

Man kan vidare säga sig, att ut 
från (det ur evangeliet framsprung- 
na) personlighetskravet som direktiv, 
få  vi efter de praktiska tillämpnin- 
garna en uppdelning, som alldeles ic- 
ke sammanfaller med kyrklighet eller 
okyrklighet i ordens gängse mening, 

en fördold samhörighet av djupare 
art. För så vitt evangeliets ande av 
gemenskap och glädje skall kunna ge- 
nomtränga det nuvarande industriellt- 
ekonomiska nödläget, kräves det för 
visso en blomning av ännu djupare 
och mäktigare kärlekens krafter än 
det bittra, dova rättfärdighetskrav, 
som först måste bryta vägen för käl- 
loma därinne. Men huruvida “kyr- 
kan" här får gå i förväg, beror främst 
på hennes förmåga att vilja evange- 
liets bestånd framför sitt eget, att 
v a d a  offervillig tjänare i stället för 
ämbetsmässig patriark. att göra rak 
med dem. som lida orätt, vare sig de 
äro kyrkliga eller okyrkliga. från den- 
na världens sypunkt rett. 

I den mån det överpersonliga insti- 
tutionella hos kyrkan skulle samla 
mest anklang. komme en sådan kon- 
ferens som denna betyda en kyrkor- 
nas konsolidering framför evangeli- 
ets Jag vill ingalunda frånkänna 
den förra stor betydelse, både poli- 
tiskt och historiskt. Den represente- 
rar en ny art av kyrkopolitik. storlin- 
jigare, klarare och försonligare In 
den man förut någonsin sett utveck- 
las. Och den, som skriver dessa ra- 
der, skall icke förgäta den fläkt av 
storhet hon förnam vid det offent- 
liga framläggandet under fredsveckan 
i vintras av den förhistoria, som möj- 

gen av jordens evangeliska kyrkor 
med den gamla grekiska. 

Och dock är det visst icke uteslu- 
tet, att nuets glans av både och mel- 
an de olikbetonade kyrkobegreppen 
måste förbytas i ett antingen-ellir. 
när det en dag gäller själva det prak- 
tiska förverkligandet av kongressens 
programpunkter. Dir få de enskilda 
stå rycken och röja arten av sin kyr- 
ka. Rom har, ehuru inbjudet, tagit 
avstånd. S i  tillvida föreligger här 
ett minus för det gamla pyramidala 
kyrkobegreppets suggestionskraft. 
Och själva detta bredvidvartannat av 
de t v i  svenska formuleringarna, där 
skiftningen dock kommer fram. stäl- 
ler också möjligheterna öppna åt fle- ra håll, at personlighetstankens ge- 
nombrott både inom, över och - ms. 
handa — mot kyrklighetslinjen. 

Om man undersöker de resultat, 
som rymmas i Birminghammötes be- 
tänkanden, är det påfallande, hur per- 
sonlighetstanken fått ny relief även 
på andra områden än det ekonomiska 
Pacifismen är där i stort sett assimi- 
lerad som erfarenhet - genom kri- 
gets förmedling - likaväl som arbe- 
tarrörelsen genom klasskampens. Hu- 
ruvida kvinnorörelsens innersta mål 
och mening blivit det, kan man endast 
bedöma efter behandlingen av befolk- 
ningsfrågan, med vilken den står i vi- 
da djupare smmanhang än som nå- 
gonsin ännu blivit framlagt av vare 
sig man eller kvinna. Måhända kan 
icke det kvinnliga likvärdighetskravet 
inom kyrkan fullt förverkliga-. förr. 
i n  detta sammanhang blivit uppenba- 
rat, ej  blott som ett hänsynslöst och 
partikularistiskt krav utan som en gå- 
va t i l l  mänskligheten, av evangelisk 
art, ej blott “lagisk” och rättighets- 
krävande. 

Vad mötet kan komma att innebä- 
ra av religiös fördjupning och livs- 
förnyelse, därom är för tidigt att dö- 

utan dra, sina osynliga linjer efter 

liggjort denna samling för första pin- 

n,> av programmet De världsom- 

Medicinen i sitt sociala 
sammanhang 

Intet yrke torde i och för sig vara 
så socialt betonat som läkarens. Var- 
je läkares eller sjukvårdsarbetares 
yrkesutövning är eller borde ra- 
ra m social handling såsom syftande 
till en medmänniskas nytta och däri- 
genom till det allmännas bästa. Som 
fackterm menar man med Social-Me- 
dicin det området av medicinsk verk- 
samhet, som riktar sig mot den of-  
fentliga hälsovården eller dir denna 
verksamhet uppträder såsom med- 
hjälpare vid sociala frågors lösning. 

Området är svårt att avgränsa. Det 
gäller att avgränsa den enskilde sju- 
kes intressen i förhållande till om- 
givningens och det allmänna, som ge- 
nom sjukdomsfallet antingen belastas 
eller hotas. Dessa intressen äro ofta 
hopfiltrade på ett sätt att särskiljan- 
det Iran bli juridiska stridsfrågor el- 
ler bottna i vitt skilda livsuppfattnin- 
gar. 

Ett otal frågor ställer sig upp till 
diskussion och till avgörande. Hur 
viktigt är det icke att i riksdag och 
kommun, kanske framför allt lands- 
ting, dit mer och mer sjuk- och hälso- 
vårdsfrågan hänskjutes och där soci- 
almedicinska åtgärder beslutas. intres- 
se för och kunskap om dessa frågor 
finnas. Hur lätt blir det icke annars 
att det blir de beslutande församlin- 
garnas tjänstemän, som i realiteten 
bli de verkligt beslutande eller att be- 
slut fattas utan spar till sakskäl till 
skada för allmänheten, vars häls. och 
pung det gäller. 
A andra sidan är det av stor vikt 

att läkarna, dessa frågors naturliga 
målsmän, ha det sanna intresset och 
blicken för dessa frågor. Det är där- 
för av utomordentligt stor betydelse, 
att det finnes ett  forum. där alla hit- 
hörande frågor tagas upp till behand- 
ling. Social-Medicinsk Tidskrift, som 
går på ritt andra år och utkommer 
ned en  häfte i män.. pris 10 kr. per 
år, är en synnerIigen läsvärd publika- 
tion. Om det är sant, som en tysk 
läkare uttrycker det: “Socialt intres- 
se Iran man endast leva sig till och 
tvinga ut av sin egen personlighet, 
och detta äro endast ärliga och stark. 
personer i stånd till.., så förvånar det 
icke, att man återfinner doktor C.B. 
Lagerlöf som huvudredaktör för tid- 
skriften. Sjuk- och hälsovårdsfrågor 
av allmänt intresse behandlas allsidigt 
och fördomsfritt med öppet sinne för 
tidens sociala krav. Den kan på det 
livligaste rekommenderas till alla dem 
som i ett eller annat avseende har 
med vår hälsa och sjukvård att göra. 

X-Ray. 

skapande krafterna äro icke de “som 
med ögonen förnimmas” de kunna 
stundom fläkta fram som en antipas- 
sad, i motsatt riktning, stundom åter 
på ett genomskinligt sätt avspeglas i 
beslut och handlingar. Men det som 
kan förnimmas och konstateras, det 
är ny vil ja t i l l  gemenskap, nytt ansvar 
inför samhällets nöd och nytt rik- 
nande med det yttre såsom ett krä- 
vande arbetsfält för anden. Och där- 
över har man rätt att glädjas, vare 
sig man är kyrklig eller okyrklig! 

Emilia Fogelklou. 
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Feministerna, Lindorm och jag 
En amerikansk tidning skrev nyligen sefulla o r d  som sakn 

det kan inte vara någon f a n  på färde och Lindorms resonn 
mad ett land där 83 % av de kalgomål t i l l  m fullvärdig mänsklighet 

som framkomma offentligt röra kvinnornas kvinnorna - och mani 
kvinnornas kläder Denna optimism kunde man de konstlade särmäken 
direkt importera till bruk i vårt eget fosterland påtvungna typen för 
fosterland Ifall nu det faktum. att damernas de naturbestämda olikheterna och de naturbestämda 

damernas kläder och andra egenskaper få så naturbestämda gemensamhetsdragen och Icke 
stor del av intresset beror på att det inte Icke minst för att befria individualiteten 
finns allvarligare missförhållanden att kli- Vad som i den nuvarande kvinnotypens 

psykiska och fysiska kontur är mannens 
De ytligare betraktelserna över den nya viljas verk levnadssättetes traditionens och 

kvinnosilhusettens bristande tjusning för vad som är evigt a h  naturbestämt det veta 

det manliga ögat tar man inte så hårt ta vi icke varken jag eller hr Lindorm 
Det är han en fråga om anp vana Feminismen noterar förvandlingarna i typen 

vana konsten att lära sig se när nu en d- typen gör sina jämförelser mellan kvinnans 
sådan auktoritet som Brunus fastslagit att kvinnans livsvilkor tänkande och prestaionsförmåga 
den nya gossakiga kvinnotypen innebär ett prestaionsförmåga i dag i går och för tusen år sen 

av da största kulturframstegen under du a h  drar slutsatserna Kvinnliga tänkare . nya århundradet så skall det säkert hjälpa t ex. Fredrika Bremer Rosa Mayreder 
hjälpa bra till att sanktionera det nya fenomenet Olive Schreiner Mathilde Vaerting Elizabeth 
fenomenet Låt mig bara peka Pi en motsägelse Elizabeth Robins Charlotte Perkins Gilmann 
motsägelse i Brunii resonnemang Han medger Helene Stöcker söka klarhet i denna process 
att den nya typen är en kvinnlighetens anpassning process som en del av hela mänsklighetens 
anpassning efter liden och att kvinnan som omvandlingsprocess och fastslå vissa satser 

förut varit ett halvt sekel efter mannen ser till orientering för oss andra Det är 
nu transformerat sig d snabbt att hon förlåt mig, mycket okunnigt att föreställa 
hunnit före honom. I nästa andetag säger sig sådana på en gång kritiska och idealistiska 
ger han att det är manligheten som dominerar idealistiska tänkare såsom frutimmer som 
dominerar Men det nya kvinnotypen bär puttra av belåtenhet Lindorm om det visar 
icke manlighetens utan tidens karaktär . visar sig att sportande kvinnor dra större 

Men för att återgå till dessa som på skonummer än andra och visar sig att 
, tidningarnas lättare avdelningar så mycket kvinnorna tyckats förmanliga sin silhusett 

sysselsätta sig med den moderna kvinnan silhusett Däremot är det troligt. att om det 
så får min  mestadels låta dem passera visar sig att det där om skonumret är rik- 
A m i  d i  något allvarligare artiklarna som riktigt det skulle inregisteras som et belägg 

på djupt  under tingens yta söka det - lägg bland många för tesen att skillnaden 
nu av Brunius konstaterade - sammanhanget mellan män a h  kvinnor i kroppsstorlek 
sammanhanget mellan kvinnosjälen och de goss och styrka till en viss grad hänger samman 
aktiga kläderna med de olika möjligheter de haft till trä- 

läste man på sin lid Erik Lindorms Av Ja detta aktstycke verkar för allvarligt 
samma Ina. Det var säkert fler än jag a h  tungt bredvid det lätta a h  spirituella 
som stannade vid hans ord om de kvinnliga kåseri som gav uppslaget Brist på humor 
liga riksdagsledamöterna : d e  trippa alla mor och skämtiynne - individuellt. icke 
snällt på i partilinjerna Varför. tänkte kvinnligt särdrag - gör att jag inte kan 
vi. som visste bättre faller det inte m finna rätta tonen 
originell a h  begåvad karl in an ta reda Lindorm behöver inte alltid tas d hårt 
på vad han skriver om? Det gäller ju Men han är bara en av de många =pre- 
ett så litet antal som fem anda den för- sentanerna för en åskådning ,- blundar 

uppgift att ta reda på att M av dem voro 
voro vildar, mycket ofta i opposition mot 
hela risdagen När han nu åter under 

själsliv strävan a h  ideal så förvåna vi 

Ur vittne om att han aldrig talt ett ord 
med en levande feminst Jag förstår att 
det kan vara gräsligt motbjudande men då 
kan man ju skriva om något annat 

Lindorm kommer aldrig att läar detta 
han skall inte inbilla mig att han sett Tidevarvet 
Tidevarvet Men enbart för mitt eget nöje 
gör jag ett par reflexioner i det ämne 
han tar upp i Sv. n av den 25 juli nämligen 

nämligen kvinnans frontförändring Skämtsamt 
Skämtsamt antyder han att händernas och fötternas 
fötternas växt som fordrar större sko- a h  
handsknummer getingmidjans och den yppiga 

yppiga barmens försvinnande skulle vara m 

, ställning om ett tusenårsrike skulle vara m 
könlös värld där de himmelska gestalterna 
icke fråga efter kvinna a h  man 

Under många år har det roat mig att 
studera kvinnorörelsena väg a h  mil  vid 
första hands källorna nämligen de ledande 
feministernas handlingar. ni a h  skriffer 
och sedens a h  lagstitningens förvandlig 

förvandlig Det gör att jag törs påstå att denna 
tolkning är m röra av sant a h  osant och 
som helhet felaktig 

Kvinnorörelsen går sin gång som del 
av den eviga skridningen a h  omdaningen 
i världen Industrialismen gav den en 

ga över 

För att ta ett exempel nayurligvis läste " i " .  

läste perioden alltså hade det varit m lätt blundar Sevinez 

m annan signatur utlägger feministernas 

oss inte längre över att denna utläggning 

feminismens triumf. Feministernas föreställning 

kraftig stöt genom att lösa upp d a  forna 
arbetsfördelningen Men själva dess rörelse 
rörelse framåt hör samman med m mera 
hemlighetsfull och oemotståndlig livets 
vilja till jämvikt En överdriven maktställninng 
maktställninng kan icke hållas 

Men alta de kvinnor som följa med i 
rörelsen äro icke feninister somliga äro 
antifeminister Definition på femiister 
kvinnor som intressera sig för alf Iran- 
lägga kvinnorörelsen finna ut dess orsker 

orsker väg fallgropar framtid och ut från 
denna kunskap söka göra andra medvetna 
om vad som sker och peka på den kurs de 
anse riktig. 

Men vart går den Lindorm som här 
tjänstgör som exempel har icke funfunnit det 
rätta ordet Han kallar målet könlöshet 
uppnående av likhet med mannen i klädedräkt 
klädedräkt skonummer seder och sysselsättning 
sysselsättning Det är då tråkigt att behöva säga 
att mannen icke är feminismens norm för 
fullkomning Dess idealister drömma om 
m syntetisk människotyp de drömma om 
män och kvinnor som fast da i sig innesluta 
innesluta sexualiteten könsmotsatsen nå högre 
högre än den Rose Macaulay i: Is feminisma 
a failure Människa är just det betydel- 

Svart på vitt 
Bryan den store försvararen av Moseboks 

Moseboks skapelsehistoria gent emot evolutionsteorien 
evolutionsteorien är död knall och fall Tidningarna 
säga att han ätit a h  pratat ihjäl sig Han 
skulle inte tålt vid ansträningen att försvara 
försvara Mosebok Det förefaller som om or. 
sakssammanhanget skulle vara det motsatta 
Tänk tillbaka på människor ni känt och deras 
ras underliga lid förr döden Dödens ej 

het, själens olust inför flyttningen rastlösheten 
rastlösheten som griper den som har kort tid 
kvar, allt detta förrycker så ofta proportionerna 

proportionerna ger It det sista handlandet m 
hets m tragisk måttlöshet som förklaras 
a h  försonas först av dalen. S i  var detta 
uppträdande som ansågs d karaktäristiskt 
för Amerika kanske i stället blott betecknande 
betecknande för mäniskan som snat skall dö. 

medvetet men omedvetet förnimbara närhet 

Det tyckes för tillfället stillna av på jordens 
jordens många oroliga fronter Situationen i 
Kina betraktas som lugnare i n  på ganska 
länge i Marocko övergå fransmännen och 
Riff-kabylernas anförare Abd-el-Kaim till 
underhandlingar 

Krisen mellan de engelska kolgruveägarna 
kolgruveägarna och arbetarna har belagts så till rida att 
lockouthotet icke under de närmaste t v i  
månaderna kommer att sättas i verket I 
betraktande av att kolöverflöd f. n råder 
är det värt att notera denna medgörlighet 
av gruvnatadorerna 

Men Kalmar utgör ett undertag Där 
reser den stillnade världsoron sitt huvud 
där utkämpas reguljära Lataljer mellan po- 
lisen ah de strejkande kummunalarbetarna 

kummunalarbetarna Bara inte upproret bilägges innan 
världspressens sysslolösa krigskorrespondenter 
krigskorrespondenter hinna anlända 

Badmäs tarens 
berättelse 

Som ett första resultat av badkongressen 
badkongressen den 13 och 14 juni framträder 
framträder en ny form av friluftsbad med 
Eriksdalsbadets öppnande den 3 juli 
Och att detta slags tillvaratagande av  
de möjligheter som redan funnos i 

Men Katherine är litet trög att 

Katherine skriver Thomas till hennes mor 
skriva Jag är förtörnad på Katherine 

tull är ytterst livligt. Herravdelningen kument i brevsamlingar från medeltida t y  hon sänder mig ingen skrivelse 
Herravdelningen isynnerhet påminner om ett öppet tida människor De flesta män och Jag har tillskrivit henne många 
öppet romerskt bad och serveringen i kvinnor i England ar vad man skulle ger, men jag tröttnar av brist på , , 

parken, kioskerna med place, sötsaker kunna kalla medelklassen kunde läsa Hon kunde väl skaffa någon att skriva 
och tidningar samt mannen, som bjuder och skriva redan på 1300- och 1400- va åt sig om hon ville och vil l hon 
der ut färska munkar tillgodose de talet och det finns ytterst intressanta inte göra sig det omaket blir det 
badandes behov av  annan vederkvickelse ta familjebrev bevarade En del ha mindre för mig som inga brev behöver 

Men tiden går i alla vederkvickelse än själva badet 
Men det skulle vara intressant att leen Power i hennes bok Medieval fall, och hon är ständigt i hans tankar 

efterforska orsakerna till att de nesökande People kar. Till slut fyller Kayherine fem- 
nesökande enligt badmästarens uppgift Thomas Betson var ullhandlare ton år och det blir frågan om bröl- 
utgöras av mer än dubbelt a många och gifte sig in i familjen Stonor en lop. Familjen är nu så van att han 
män och pojkar som kvinnor äldre av de ullproducerande rika engelska skall hjälpa dem att Dame Elizabeth 
och yngre. Och kvinnorna äro så släkterna som adlades mot slutet av till och med ber honom ombesörja utstyrseln 
övervägande mycket mindre simkunniga 1400-talet på grund av sina förtjänster utstyrseln Bruden skall ju komma till 
niga än de manliga badande att den Ster Den engelska ullen var under hans redan fullt färdiga och týdligen 

d j u p  bessängen på damsidan är så flera hundra år landets viktigaste exportvara tydligen nyreparerade hur i London .men 
gott som tom utom vid trapporna exportvara och lagar och förordningar välja brudutdtyrsel är en ganska brydsam 
den grunda bassängen däremot överbefolkad skyddade både dess prduktion och sam angelägenhet för en ensam man 
överbefolkad medan förhållandet på manliga dess omsättning. Under medeltiden M e n  glädjen över Kutherine och 
lipa sidan är alldeles omvänt Vidare bereddes icke ullen i England utan stolheten att snart få en ung vecker 

besöks herrbassängen mycket livligt exporterades huvudsakligen till Flandern vacker hustru förtaga den lilla misstämningen 
under regnväder medan det då är Flandern där det fina klädet tillverkades misstämningen över extra möda På sensommaren 
tämligen tomt på damsidan men däremot Ullhandlarna hade sammanslutit sig sensommaren i478 gifte de sig Den unga 
emot som en ensam tröstegrund få i ett sk r å  rom fått en del kungliga hustrun fick snart pröva på livets allvar 
flickorna det betyget att vid kurserna privilegier det var "the Merchants var ty efter e t t  år blev Thomas Betson 
na vara de mest energiska och plikttrogna of  the Stap l e  Virra städer hade Son livsfarligt sjuk. och hon fick både 
trogna, som infinna sig hurudant vädret blivit centra för exporten den viktigaste de vårda honom och sköta hans sffärer 
vädret än är medan pojkarna strejka om gaste var Calais som fick kungligt rer Samtidigt väntade hon sitt första 
det blåser eller eliest ser otrevligt ut brev på att den var stapelstad Thomas sta barn. Det förefaller oss som en 

Vattnet, som pumpas upp ifrån Årstaviken mar Betson drev alltså sin ullhandel väl tung börda på en sextonårings 
Årstaviken filtrera. först genom tre lager från Calais och därifrån eller från axlar. 
ger sand orh ett tjockt lager tegelsten ritt hem i London skriver han till sin Nu blir Katherines familj orolig 
sten, innan det från en högre liggande blivande svärfar Wiliam Stonor eller och det inte bara över att hennes man 
de bassäng av tryrket långsamt rinner till dennes hustru Elizabeth Men skall dö. utan också över den ekonomiska 
in i badbassängerna genom ett springvattensliknande en hel del brev gå också till dygdädla minska ställningen En stor del av 
springvattensliknande rör i botten Tillförseln ädla jungfrun Ka te ryn  Det är fru omtanken sträcker sig till testamentet 
Tillförseln är ständig Och genom s. k Stonors dotter i första giftet Katherine och bordsilvret Svärfadern, som vid 
ytavlopp runda hål uppe i bassängens Katherine Riche, rom var trolovad med föregående tillfällen mottagit goda 
bassängens ena vägg rinner det feta ytvattnet Thomas Betson trots sin stora ung- råd av Thomas att inte leva över sina 
ytvattnet bort Fastän vattnet således är dam, hon räknade nämligen vid tiden na tillgångar söker genast taga reda 
ständigt rinnande måste en gång i den för det första brevet endast tretton på den sjukes affärsställning och förmå 
veckan bassängerna tömmas och göras ton vårar Men medeltiden fann in- må honom uppsätta ett testamente 
görar rena därför att vattnet växer genting anstötligt i att gifta bort ett som vars verkställare Katherine in- 
som det heter d. Y. s. saltsyran i barn med en mogen man eller - som Sätter, d. v. s. allt inflytande lägges i 
urinsyran befordrar den växtlighet vi veta av vår egen historia -att gifta familjen Stonors händer Stonor 
som utvecklar sig av blad etc, som två barn med varandra. I England följer genom sin agent det drama 
blåsser i vattnet eller som de badande var en gosse myndig vid 14 år en rom utspelas med den sjuke som hu- 
dra med sig Det v . , ~  därför i högsta flicka vid 12 d. v. <. d5 kunde de b e  vudperson Men alla planer som lades 
högsta grad önskligt att de badande ville stämma om de ville förena sina öden des omkring honom blevo till intet, 
le tänka p i  att göra sådana saker med den utvalda, som familjen till t? efter några dagar vande sig sjuk- 
som befordrar vattnets v ä x t  innan äventyrs bestämt för dem Så hade sjukdomen och snart var Thomas Betson 
de stege ner i bassängen inte i den, kyrkan stadgat förmodligen för att sig själv igen samma vänliga rak- 
men i dessa fall äro herrsidans besökare få någon liten ordning i vedertagna ryggade driftiga man som han alltid 

varit. Ett annat dödsfall inträffade besökare värst Emellertid är det troligt, bruk. 
att detta slags vatten ändå blir betydligt Ett av Thomas Betsons brev t i l l  innan årets slut - det var 1479 - 
betydligt renare än sjöbaden i stadens närmaste sin l i l la barnfästmö är daterat I juni då Katherines mor. den trevliga litet 
närmaste närhet 1476 Där skriver han bland annat: slösaktiga men godhjärtade Dame 

Den förhoppning borgarrådet sandberg Efter hen- 
Sandberg vid invigningen uttalade nämligen Katherine med Guds nid och milt nes bortgång tycks förhållandet melan 
nämligen att badet snart skulle viss sig vara hjärtas innersta tankar. Och nu sko- lan svärfader och svärson ha blivit 
vara för litet har redan besannats Och len I veta att jag från Eder fått ett kyligare ty Thomas Betsons namn 
bakom det nu inhägnade området ligga kärligt tecken, som gjorde mig stor förekommer därefter endast i affärstransaktioner 
ligga flera stora tomma bassänger som glädje och desslikes ett brev från transaktioner. Han tycks ha köpt ut 
bara vänta på att bli tagna i anspråk Eder käre junker Holake av vilket Stonor ur firman. 

Kostnaderna för en utvidgning torde jag ser att I ären vid gott m a l  och Den trogne Thomas och hans Ka- 
de inte blir i~ stora Av de 96,000 kr haven hälsan. Och jag her Gud i sin Katherine fingo dock inte r l  många år 
som anslagits till Eriksdalsbadets nåd att så allt fort måtte ske till min leva vid varandras sida Vid 22 år 
iståndsättande finns ännu något kvar stora tröst och glädje med Jesu Kristi stod Katherine ensam med fem små 

Men man kan undra huruvida sti hjälp. Och om I viljen rätt möda barn, två röner och tre döttrar. Hon 
derma badform kan få någon större Eder att taga till Eder av Eder spis gifte om sig och fick en ron i nästa 
utbredning när kostnaderna för i  så att I snarliga växen till och bliven äktenskap men hennes hjärta hade 
ståndsättandet av redan befintliga kvinna. skolen I sannfärdeligen göra 
bassänger blivit så avsevärda Vad mig till den lyckligaste man i världen 

världen 
L.B. Det är ett ödmjukt och på samma 

kostar då en nyanläggning 

gång varmt brev den gode Thomas 
sänder sin unga brud Han måste ge 
sig till tåls t v i  år innan han kan få 
henne till hustru och två år är en 
lång tid att vänta för en man. som 
har ungdomen bakom sig Men han 
hoppas. att den allsmäktige Guden 
skall göra henne till en god kvinna 
och att de skola f5 leva tillsammans i 
halsa och dygd inför Hans ansikte då 
det en gång kommer därhän. 

Brevväxlingen går ibland genom 
Dame Elizabeth Katherines mor. 
och innehåller en lustig blandning av 
affärer och familjeangelägenheter 
Svärmodern som troligen var jämn- 
årig med Thomas, är  så inne i sin roll. 
att hon ibland försäger sig och kal- 
lar honom min son Betson  Han 
får många uppdrag. bl. a. att ta vård 

framdragits nu nyligen av doktor Eileen ver besvara 

"Min hjärtans aldra käraste kusin Elizabeth skildes hädan 



förblivit hos hennes ungdoms älska- 
de, ty hon förodnade att hon skulle 
vila i Thomas grav. 

Thomas Betson hade lämnat en för- 
mögenhet efter sig, men han hade 
också föll ett strävsamt liv. Det är 
intressant att följa honom i hans verk- 
samhet som omfattade ritt skilda om- 
råden fastän den gällde samma rak: 
ullen 

Först skulle han rida ut på den en- 
engelska landsbygden och köpa ullen 
från producenterna ihland genom 
mellanhänder men för det mista di- 
rekt av karen. Tiden för dessa re- 
sor var maj och uppköparna träffade 
säljarna i någon liten stad som låg 
vigt t i l l  hands för de sistnämnda 

Ullen skulle packas i det grevskap 
den kom ifrån och det fanns mycket 
noggranna bestämmelser om att den 
skulle vara ren och av prima kvalitet 
kvalitet Både regeringen och köpmannaskrået 
köpmannaskrået hade sitt ord att säga om pick- 
packningen Varje hal förseglader med 
sigill av edsvurna kronans tjänstemän 
tjänstemän Därefter lastades halarna pi 
packhästar som förde dem de gamla 
färdevägarna kända sen före romarinvasionarna 
romarinvasionarna ned till sydostkusten till 
hamnarna av vilka somliga nu äro 
igensandade andra helt ha förlorat 
sin betydelse av hamnstad och blivit 
oansenliga byar För övrigt gick en 
del av ullen till London där den väg- 
des och förtullades. 

, Under sommarne och hösten ut- 
skeppades ullen till Calais. men under . der vintern skickade köpmännen 
mest över fårskinn och andra hudar 

Det hade sina faror att föra så 
värdefulla laster över Kanalen där 
sjörövarna svärmade Därför finga 
kanoner. kulor och krut inte saknas i 
de små skeppens utrustning 

Thomas Betson följde ofta med 
över till Calais där han var liks hem- 
ma som i London och bodde då som 
alla de andra stapelköpmännen på n i -  
got av de för dem upplåtna värdshusen 
värdshusen Affärsmännen pi medeltiden 
hade som man ser ett minst lika rör- 
ligt liv som de nutida 

I Calais blevo ullbalårna noggrant 
inspekterade av kronans tjänstemän 
vilka kontrollerade både innehåll och 
inpackning. Kronan försummade hel- 
ler inte att taga avgift för ullen och 
besväret 

Sedan skulle Thomas Betson se t i l l  
att han fick sin vara fördelaktigt av- 
ynrad p i  någon av de stora marknaderna 
marknaderna som höllos flera gånger om 
aret. Han reste ofta till Brügge där 

Getingen 
R O M A N  

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

- Av en man med öknamnet Syr- 
san Han är vaktsoldat och kusin till 
m av våra män - Gino - Känner man något till regeringens 
regeringens planer Kommer han att rannsakas 

sakas i Brisighella eller i Ravenna 
- Det vet vi inte Del beror på 

den rom för tillfället har makten. - Han kommer inte att föras till 
Rivenna insköt Mickele Guvernören 
Guvernören i Brisighella är farbror till den of- 
ficer; som Rivarez sårade a h  slipper 
honom inte 
- Tror ni att han ämnar hålla Ri- 

v a n  kvar här? 
- Jag tror, att han kommer att 

försöka att få honom hängd. 
Martini kastade en hastig blick på 

Gemma Hon var mycket blek men 
hennes ansikte hade inte undergått någon 

någon förvandling Tanken var henne 

- Något sådant kan han inte göra 
utan formaliteter sade hon lugnt men 
han kan möjligen få honom dömd inför 
för krigsrätt och rättfärdiga sig med 
att stadens lugn krävde det 
- Men skulle kardinalen ge sin 

tillåtelse till något dylikt. 

synbarligen icke ny 

Efter sex veckor 
Forts fr. I :sta sid 

Emellertid alla vilohem barnbördshus 
hur och små förlossningshem till trots 
försiggå det största antalet förlossningar 
förlossningar alltjämt i hemmen och under 
mer eller mindre ogynnsamma förhållanden 
landen dem även de duktigaste och 
mest plikttrogna barnmorskor hur 
mycket de än förmå göra icke helt 
kunna råda bot på Enligt de Stéenhoffska 
Stéenhoffska siffrorna frän 1923 rom gälla 
14,000 fall i familjer med högst 2,000 
kronors inkomst, saknade 87 procent 
just den förut omtalade tillsynen under 

der havandeskapet nödigt linne rak- 
saknades i 38 fall a~ im. Byrån har velat 

lat hjälpa de av sina klienter. rom på 
denna punkt äro i behov därav och 
därför träffat en överenskommelse 
med sjukvårdsaffärer i Stockholm 
om att på billiga villkor jordningsställa 
la paket med alla för en förlossning 
nödvändiga artiklar. vilka tillhandla- 

hållas på hyrån Pi rimma rätt hon- 
hoppas byrån att längre fram kunna förmedla 
förmedla inköp av enkla och genom standardisering 

hjälpa blivande mödrar med råd och 
dåd Den noterar också gärna at t  den 
kunnat vara till hjälp för klienter rom 

permanent läkareobservation 
Den vill också framhålla att de män 

och kvinnor rom helt enkelt behöva 
ett gott råd en erfaren människa att 
tala med, en anvisning om hur de 
skola vända sig för att komma ur en 
ohållbar situation kunna räknas bland 
dess klienter 

Men för det gör byrån inte 
försök att beslöja, att den hjäl 
överansträngda modern när h 
mer för att be om räd hur ho 
bets sig för att icke få flera b. 
en kvinna är till det yttersta an 
och tagen i anspråk av de h 
har: om hennes ekonomiska och 

kraftresursen äro använda t i l l  det ytterste 
och hon vet att ett nytt barn till de 

många hon har skulle bryta ner henne 
och göra det omöjligt för henne att 
sörja för dem hon har ansvar för - om det är fallet. och uppgifterna hålla 
streck, d i  skickar han inte bort med 
några fraser, hon får vederhäftig undervisning 

undervisning och hon får recept som 

en , viktig marknad var förlagd till hon kan förete på det apotek och i den 
maj Här träffade han uppköpare sjukvårdsaffär med vilka byrån har 
inte bara från Flandern utan också en överenskommelse att expediera 
italienare lombarder som de vanligen dessa recept till överenskomma rimliga 
kallas. Det är kanske inte allom bekant priser 
bekant att florentinarna som voro berömda Detta är sådana fall, som. om hyrån 
berömda vävare och förtjänade förmögenheter byrån inte funnes skulle vara hänvisade 
förmögenheter på sin klädestillverkniing använde t i l l  bekantas prat. till mer eller min- 
vände ullen av engelska får Thomas dre mystiska affärer eller om inte alla 
köpte också själv på marknaderna detta hjälpte kanske skulle gripa till 
Ibland ingefära och saffran av de venetianska fosterfördrivning Ty byråns klientel 
venetianska köpmännen ibland ett stycke kommer naturligt nog huvudsakligen 
stycke Luccasiden till klänning åt Katherine ur arbetarkretsar där man inte håller 
Katherine eller ett par Louvainhandskar sig med familjeläkare eller överhuvud 
Alla hans goda vänner brukade ge har de utvägar rom stå kvinnor ur de 
honom kommissioner eftersom det förmögnare samhällslagren till buds 
var så mycket billigare utomlands I detta sammanhang kan berättas m 
och han utförde tåligt det mesta man liten anekdot från en Läkares mottagningsrum 
had honom om. 

Som alla köpmän på den tiden hade fall av den art varmed byrån icke tar 
de Thomas Betson stora svårigheter någon som helst befattning En patient 
med valutan då varje litet biskopsdöme patient kom upp och ville ha bistånd vid 
biskopsdöme eller grevskap kunde komma på en konstgjord abort. Då läkaren genast 
det orådet att prägla sitt eget guldmynt nast visade saken från sig invände pa- 
guldmynt Det var ett oerhört arbete att patienten att: ja men hon hade hört att 
hålla reda på de olika myntsorterna till och med våra ledande förlossningsläkare 
och sedan blev det ett inte mindre att läkare. såsom professor Forssner på 
väga och räkna Man kan förstå att A. B. B. numera erkände att det kunde 
italienarna som uppfunno växeln de finnas sociala indikationer för fosterfördrivning 
som betalningsmedel gjorde medeltidens sterfördrivning Och hennes fästman 
dens köpmän en verklig väntjänst 
En intressant och spännande tillvaro 

m hade Thomas Betson och de lugna 
mellantiderna i hemmet hor Katherine 
Katherine och barnen måste ha varit välbehövliga 
hövliga som en stärkande dryck för 
honom Eth. K. 

mottagningsrum även om den rör sig om ett 

Ett nytt normalbröd 
1 de båda senaste numren av Tidevarvet 

Tidevarvet har tagits upp frågan om vill 
dagliga bröd Som vi förut meddelat 
meddelat har den finske forskaren professor 
professor von Wendt framexperimenteral 
ett nytt mjöl. varav nu tillverkas bröd 
i en nyupprättad fabrik i Stackholm 

Enligt de upplysningar v i  nu iii- 
hämtat består det nya mjölet dels av 
vanlig sammalen vete och råg från 
Saltsjökvarn där klibeståndsdelelarna 
blivit speciellt finnalda dels a v  den 

hadc ju en social ställning, som gjorde 
i le det vanskligt med det väntade har- 
net. Man kan skratta åt detta löjliga 
missförstånd av uttryckt social indikation 
indikation som betyder att man erkänner 
den möjligheten att inte bara medicinska 
medicinska skäl men även de yttre förhållandet 
förhållande kunna tänkas bli tagna i beräkningen 
beräkningen då en läkare överlägger om ett 
sådant steg som konstgjord abort 
Men i själva verket är det så att det 
blir den sociala ställningen de ekonomiska 
ekonomiska möjligheterna som avgöra om 
en kvinna kan få skorna sig eller icke 
Och det är detta som skall ändras Den 
överansträngda arbetarhusrun m e d  
den lilla lägenheten full av ungar skall 
ii veta att hon kan också fast hon ar 
fattig få sådana möjligheter som de 
förmögna länge använt sig av. mången 
gång då det icke varit behövligt Det 
Yr en demokratisk uppgift och en som 
byrån står för  

Kännedom om hyrån sprides genom 
kvinnliga fackorganisationer där stoll 
intresse visats. det må vara hor socislademokrater 

socislademokrater syndikalister eller 
kommunister av oliks fraktioner. Från 
en större industristad e j  Iångt från 
Stockholm har en av arbetarkvinnornas 

arbetarkvinnornas betrodda förfrågat sig o m  inte en 
filial av byrån skulle kunna, upprät- 
tas där. Tillsvidare exiterar ju en 
sådan byrå endast i Stockholm, men 
många begagna sig av utvägen att 
shkriftligen begära råd 

råd lämnas alla gratis. till 
dem som önska dem gratis Genom an 
arbetskraften inte kostar byrån något och lokal gratis ställes till disposition 
av Tidevarvet bli omkosmadema de 
minsta möjliga Men d i  byrån bokstavligen 
bokstavligen icke äger e t t  öres rörelsekapital 
rörelsekapital är det naturligtvis tacknämligt 
om de klienter som så kunna eller 
om andra intresserade hjälpa den 
med driftkostnaderna genom något 

Dessa 

vitaminrika silverhinnan p i  risgrynet 
d. v. s. den hinna. som annars vanligen 
vanligen frånskiljes i sådana länder dir 
riset mest användes f. ex. Kina och 
Japan Man har nämligen funnit att 
användandet av uteslutande den rena 
kärnan i riset i dessa länder framkalla 

andra nödvändiga ämnen vilka sedan 
skalet och silverhinnan borttagits 
inte komma med i mjölet Det är dessa 
ra, förut frånskilda ämnen som professor 
professor Wendt nu , vill ta vara på 

Men dessutom inbakas i Normalbrödet 
Normalbrödet de näringsrika grodderna från 
flera olika sädesslag vete råg majs 
majskorn som tillsammans med silverhinnan 
silverhinnan blivit malda t i l l  ett s .  k. vitaminmjöl 
mjöl. 

Det nya brödet rom haka. i två ty- 
per: ljust och mörkt normalbröd har 
haft ganska stor framgång 
Det förljusdes att de som m gång 

köpt det funnit det så välsmakande 
att de återkomma men någon större 
propaganda har inte bedrivits ännu 
Det är väl troligt att om det nya brödet 
brödet verkligen håller vad det lovar 
kommer det sakta men säkert att i 
kraft av sitt eget värde erövra mark- 
naden 

I flera av Amerikas jättebagerier 
bakas det nu uteslutande och på ini- 
initirariv av prof. v. Wendt skall dess 
tillverkning nu tagas upp i Tyskland. 
, Det är inte heller uteslutet att vi ha 
flera och billigare ny nyheter i brödfrågan 
brödfrågan att vänta a r  professor Y. Wendt 

I. B. 

- Han har ingen yttranderätt i mi- 
litära angelägenheter 
- Nej, men han har stoll  inflytande 

de. Guvernören skulle inte ta ett i- 
sådant steg utan hans samtycke. 
- Det får han aldrig, sade Marco- 

Marcone Montanelli har alltid varit emot 
de militära kommissionerna Så länge 
ge Rivarez ar kvar i Brisighella är 
det ingen fara, men för de honom t i l l  
Ravenna är han förlorad. 
- Han skulle aldrig kmma så 

läng, sade Michele v i  skulle göra en 
attack mot transporten Men att få 
honom ut ur fästningen är en annan 
sak 
- Vi ha inte en minut att förlora! 

utbrast Gemma Cesare ni och jag 
måste tillsammans gå igenom planritningen 
planritningen över fästninngen Jag har en 
ide, men den hakat upp sig på en 
punkt 

När de bida karlarna gått gick 
Martini fram till Gemma och räckte 
henne tyst sin hand. 
- Ni har alltid varit en trofast 

vän Cesare sade hon, och m hiälp 
i bekymmersamma tider. Låt oss nu 
resonera om planerna. 

III. 

- Ännu m gång måste jag allvar- 
ligt framhålla för ers eminens att ni 
genom er vägran riskerar stadens Sä- 
kerhet. 

Guvernören försökte bibehalla en 

hustru hade presenterat honom en 
massa obetalda räkningar och hans 
humör hade prövats över hövan de 
rista tre veckorna Rivarez hade blivit 
vit underkastad förhör på förhör han 

mer än samma dag han häktades 
Man började inse att det hade 
varit bäst att skicka honom till Ravenna 
Ravenna men nu var det f ö r  sent att rätta 
detta misstag Guvernören hade rom 
en särskild ynnest begärt att själv få 
leda undersökningarna och när höga 
vederbörande i nåder beviljat honom 
detta kunde han icke draga sig tillbaka 
tillbaka utan den förödmjukande bekänelsen 
bekänelsen att hin blivit övervunnen Tan- 
Tanken p i  att avgöra saken genom krigsrätt 
ritt hade som Gemma och Martini 
förutsett för  honom blivit den enda 
möjliga lösningen men kardinal Montanellis 
Montanellis mvi.a vägran att erkänna detta 
ta blev droppen rom kom bägaren att 
rinna över 
- Om ers eminens hade en aning 

am vad jag och mina medhjälpare 
haft att utstå av denna man sade han. 
så tror jag att ni skulle se annorlunda 
på saken Jag förstår och respekterar 
edra samvetsbetänkligheter men detta 
är ett exceptionellt fall som kräver 
exceptionella åtgärder 
- Det finns inte något fall som 

rättfärdigar orättvisa svarade Montanelli 
Montanelli och att döma en civil inför krigs- 

rätt. är hide olagligt och orättvist. 
- Fången har gjort sig skyldig till 

flerfaldiga brott ers eminens Han 
deltog i Savignos uppror, och den militära 
militära kommissionen skulle utan tvi- 
vel ha dömt honom t i l l  döden om det 
inte lyckats honom att fly till Toskana 
Toskana Sedan dess har man aldrig gått 
säker för honom. Han är en inflytelserik 
inflytelserik medlem i en av vårt lands farli- 
gaste ligor, han är misstänkt för vållande 
vållande av tre polisagenters död och 
han har deltagit i smugglandet av 
skjutvapen över gränsen Han har 
gjort väpnat motstånd mot myndigheterna 
myndigheterna och sårat tvenne tjänstemän under 
der deras ämbetsutövning Han utgör 
en ständig hotelse mot lugnet här i 
staden och i ett dylikt fall är krigs- 
domstolen rättfädigad 
- Vad han än har gjort svarade 

Montanelli så har han rätt att bli 
dömd enligt lagen 
- Lagen innebär uppskov. ers eminens 

eminens och varje ögonblick är dyrbart 
Dessutom går jag i en ständig ångest 
för att han skall fly. 
- Så får ni vakta honom så mycket 

mycket mera noggrant 
- Jag gör mitt bästa ers eminens 

men jag är beroende av mitt folk. och 
det förefaller som om Rivarez för- 
häxat dem alls. Jag har bytt vikter 
fyra gång på tre veckor jag har 
straffar soldaterna tills jag blivit trött 
p i  det. men det tjänar ingenting till.. 
Brev kommer och går De idioterna 
äro förälskade i honom som am han 
var en kvinna. 

- Det är ju underligt. Det måste 
vara något visst med den mannen. 
- E t t  visst mått av djävulskap, ja. 

Ers eminens får förlåta men den 
mannen kan pröva en ängels tålamod., 
Han har en tunga som en rakkniv och 
man skulle kunna tro att han vore 

passerade för tjugu år sedan slungade 
m i ansiktet - 
- Har Rivarez framburit något 

personligt mot den officer. som fungerar 
fungerar rom åklagare 
- Ja, när den stackars karlen var 

kavalleriofficer råkade han i skuld 
och lånade en mindre rumma av regementskassan 
regementskassan , 

- Han stal a l l t4  medel som blivit 
honom anförtrodda 
- Det rar naturligtvis mycket 

orätt, ers eminens men hans vänner 
ersatte summan och saken nedtystades 
nedtystades Han är av god fami l j  och har 

han behövde inte veta något om det 

Montanelli vände sig am och De- 
traktade guvernören med ett uttryck. 
som sällan präglade hans drag. 

Forts 

- 
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