
Tidevarvet n:r 33 
I m serie artiklar i Tidevarvet har 

dryftats frågan om sammansättningen 

sammansättningen av vårt dagliga bröd Doktor 
Ada Nilsson hävdar en modernare 
uppfattning än den vanliga i det hon 
håller på det sammalda brödets större 
större uppbyggande värde. I dag ger 
hon sina slutpåminnelser i denna be- 
tydelsefulla fråga 

Ä n  Yr det tid -at t  skapa en enhetlig 
lig demokrati p i  ny grundval 

Skutan är klar en vemodig och 
skälmsk barnhistoria av Annie Lean 

Enhet och sändring betraktelser 
inför det ekumeniska möter 

Svart på vitt innehåller bl. a. ett  

utkast av den engelske nationalekonomen 
nationalekonomen Keynes t i l l  et t  nyliberalt program 
gram. som företer många likheter 
ned Tidevarvets program. 

t 

Tidevarvet har fått många nya 

dralön utbröt Det kan därför vara 
av nöden a l t  klargöra att konflikten 
började med en artikel av  Enhetsfrontens 
Enhetsfrontens förkämpe i Norge fru i 
Anker där hon redogjorde för 
familjelönsystemet i olika länder Enligt 

Enligt detta system få familjeförsörjarna 
na högre löner än de ogifta tilläggets 
storlek beroende på familjens 

Trafikinspektören Anna Westergaard 

Westergaard i Köpenhamn uppträdde skarpt 
mot systemet som hon ansåg uppfun- 
net. icke för att hjälpa familjerna 
utan för att sänka de ogiftas löner. 
Fru Anker trvecklade i nr. 32 ytter- 
ligare sin uppfattning att systemet 
framtvingats icke av arbetsgivarna 
utan av den nya arbetarkategorien 
mödrarna. som krävde betalt för sitt 
arbete I den replik i dag varmed 
diskussionen för denna gång avslutas 
framhåller fröken Westergaard sin 
uppfattning. att systemet icke är til l 
gagn ens för mödrarna 

prenumeranter sedan striden om mödralön 

Klädesvävaren och hans hustru är 
den sista artikeln i serien medeltids. 
bilder, som byggt på Eilleen Powes 
arbete Medieval people. 

Scoutrörelsen ock framtiden är m 
kårchefs reflexioner över möjligheten 
att förena dess yttre militära former 
med ett internationellt och pacifistiskt 
sinnelag. 

Sammalet  och  siktat  
Slutpåminnelser om brödet av Ada Nilsson 

Framför mig ligger ett tidningsur- 
klipp som virar att Marinförvaltningen 
Marinförvaltningen är betänkt pi, att efter den medicinska 
medicinska auktoritetens påpekande söka 
förmå flottisterna avstå från det fina 

övergå til l rågbrödssmörgåsar 

gan som kom till synes vid Tidevarvets 
Tidevarvets intervju med kvarnindustriens 
målsmän 

kvarndirektörerna 
Dessa framhöllo 

finmalningsprocessen 
3. att vi heller icke behöva de i 

kliet odisputabelt förekommande vita- 
vitaminerna och mineralämnena utan hell 
re böra ta dem ur annan källa samt 

mit till andra resultat anser Hindhede 
de att detta beror på att försöken antingen 

tingen varat för kort lid eller har kli- 
mjölet förtärts enbart och icke såsom 
sammalet mjöl. d. Y. s. mjöl ur hela 
sädeskornet 
Nu är det visserligen sant at t  de i 

bröd från olika sädesarterna förekommande 
förekommande äggviteämnena äro vad vi kalla 

som finnar icke endast i Lött och 
mjölk utan även i potatis och spenat. 
En föda bestående av uteslutande 
bröd iii därför av denna anledning 
hälsovådlig Men förhållande är i 
andra sidan att de äggviteämnen som 
finnar i de yttre delarna och rom sålunda 
sålunda komma med i det sammalda 

ta Är det då skäl att förakta 
dem när de faktiskt förbättra brödfödans 

brödfödans fysiologiska värde Experiment 
Experiment utförda av R. Berg visa att 
trots d e t  fina vetebrödets äggviteämnen 
äggviteämnen resorberas t i l l  nära 85 % så behövdes 
behövdes det dock 604 gm av detsamma 
detsamma för att täcka m vuxen persons 

Varför 
Under världskriget underkastade sig 

gr. Det svenska knäckebrödet som 
kejsar Wilhelm den tankemödan att för- 
försona berfspredikan med Tysklands uppförande 

är koncentrerat och förlorar över 34 uppförande under kriget När saken var klar 
% i tarmen, kade en motsvarande siffra lät han kalla t i l l  Y8 från alla f ronts  en 
ra av 441 gram. pastor från varje regemente a h  höll en 

Hur stor del brödet utgör av vår predikan över detta tema När den var 

föda är till stor del ni ekonomisk fråga slut trodde de alla på honom 

fråga En väsentlig del kommer den ändå Samma försoningsprocess mellan k- 
då alltid att utgöra liar man kanske och evangelium var nödvändig på andra i- 
redan glömt den lättnad som den 5:te dan fronten Det är ett eko därav som vi 

brödkupongen medförde hösten 1918 nu fått höra genom förmedling av av biskopen 
D. v. s. den dagliga ransonen ökades världsfredsmöte med en predikan i Storkyrkan 

från 200 t i l l  250 gr. Säkerligen ligger kyrkan i söndags 
ligger den dagliga förbrukningen numera 

vänner krisina a h  andra KAnske det å 
högre andra sidan förvånar en del av oss att få 

Icke höra om krigens mission som avledare för 
alla finmalningsprocesser icke klopfer ondskan just på ett fredsmöte Alt denna 
förfarandet t.ex ex. förstöra vitaminerna häpnad fått insteg ärm inom alliansen 

De B-vitaminer även D-vitaminer 
självt är ett faktum Men i själva 
verket kunde nog biskopen inte tala 

och annat särskilt för nerverna viktigt ämne som brödet innehåller finnar annorlunda ska prästerskapet Inte skulle d att vara det på h ö r e  något engelska sätt 

icke i sådant överflöd i vår övriga föda krigsdyrkande i a h  för sig Tvärtom 
föda att man saklöst kan se bort från Men det har en rekrytvärvande knock-out-blow-förflutet 

dem Särskilt i vårt land där färska blow-förflutet som det inte vill förneka 

grönsaker äro tillfinanndes endast Biskopens uppfattning av kriget kan koncentreras 
kort tid och till höga priser Sydfrukter koncentreras d: fred mellan elaka människor 
Sydfrukter och tomater som ju l ä t t  säkerställa och vi äro elaka åstadkommer krig Krig 
vitaminbehovet - äro därtill tullbelagda åstadkommer fred. emedan vi därigenom 

avlasta vår elakhet 
tullbelagda Tag bort tullarne rök at t  få 
grönsaker producerade till hyggligt När fruktan och hat fått herraväldet 
pris och komma i allmänt bruk SÅ kallas soldaten in för att skapa fred Han 
kan man utan risk hänge sig åt det når freden då han ljuter sitt blod" 

finsiktade vetemjöket Om man e j  Observara att det är mobiliseringen som 
under tiden kommit under fund med här så beskrives Emellertid är soldatens 
att särskilt det sammalna rågbrödet uppgitt icke att ljuta sitt blod utan att ljuta 

ta andras vilket gör en viss skillnad har finare smak 
Det är m riktig iakttagelse från privat- 

livet att vissa osammansatta naturer genom 
att tillfoga sina medmänniskor lidanden befria 
befria sig från hopsamlad ilska a h  sedan en 
liten stund bli snällare Men för d a  första 
ursäkta i i  av denna anledning icke slagsmål 

Flickorna arbetade tysta och ivriga fladdrade den grå manteln bort och att veta att i morgon skulle kransar- mål dråp och skadegörelse För det andra 
ga p i  sina kransar Ingen sade ett hon såg de verkliga tingen. det röda na ligga p i  gravarna vid den vita veta vi att ingen verklig befrielse nås på 
ord, endast hörde prasslet av båthuset sjön med någon sakta glidande kalla kyrkan de skulle ligga och vissna denna väg Vad som händer är blott att 

ängsblommorna och en suck av an- glidande båt den grå vägen och det vita na. ligga där hela natten i mörkret ilskan flyttar över från Anderson till "'- 
strängning då och d i .  Barbro vågade ta. tysta huset och kamraterna bland och de skulle komma fram som kalla Petterson varefter ~ ; ~ ~ " d : "  befrielse 
de knappast andas Hon miste gång högarna av prästkragar blåklint. klö dimmor och andas på dem Hur genom at t  pina fru Petterson 
efter annan helt förstulet titta på sina ver och grönt. men så kom det d i r  kunde kyrkan se ut nu. Barbro kunde 
na kamrater och se efter om inte de igen och lade sig som en slöja över inte föreställa sig den pi sommaren, För det tredje är det icke säkert , att denna 
också märkte något något särskilt allt Ljuden voro också inte de vanliga hon hide bara sett den på vintern, vid överflytta sig på folken Om människorna 
Nej, de voro som vanligt eller tordes vanliga de hörde också hit. do visste naturligtvis julottan. vid ett bröllop och när syskonen finge vara ifred för systematisk hets ikul- 

de kanske inte visa det? naturligtvis om, att de inte fingo vara syskonen konfirmerats Kunde man l' de ha nog av sina enskilda mellanhavanden 
mellanhavanden 

det hemlighetsfulla outsägbara underliga nas plaskande lät rom dämpade var stor kal  kall och vit - kunde Biskopen följer m god gammal regel d i  
derliga som man anade långt långt "kluck. kluck några steg knastrade man sitta i sommarkläder i d e n  han brännmärker högmodet som människans 

borta - t i l l  exempel när Elisa sjöng på vägen och Elisa började sakta människans skötesynd och den djupaste krigsorsaken 

något riktigt sorgset någon kväll. det gnola inne i köket - tonerna kommo hade nästan skrikit till. Det var Nils saken . Men låt oss ta människan i försvar 
som man både var rädd för och kände så obestämda och fjärran - som brodern. Han kom med några glänsande hon är inte högmodig det är bara det yttre 

de en underligt rysande längtan till, från den. rom redan hörde dit. t ä n k t e  fiskar upphängda på en vidja. re sättet som förvillar. Lagret av högmod 

det var plötsligt där. alldeles inpå en. Barbro plötsligt. Tänk. om Elisa hör- hans hinder och kläder glänste av högmod & tunt Därbakom bor osäkerhet och 
Luften var tung och ljum och p i  himmelen de d i t  Hon ryste vid tanken Hon fiskfjäll. Han började genast retas ringhet - Men hon skryter ju Sant men 

melen hade molnen tornat upp sig till tyckte, alt hon ville springa in till med Barbro och hennes kamrater Ja inte skulle hon göra det om hon vore verkligt 

berg och klippor och stup Han henne men hennes fötter voro Som han fick gärna retas han fick säga 
tyckte hon var innesluten i en fladdrande fastlåsta vid marken . . . vad han ville därför att han var så Att nutidsmänniskan skulle vara särskilt 

fladdrande luftig mantel av någon obestämd Vad det var högtidligt detta högtidligt levande - o, hon måste ta på honom, högmodig framför andra vill jag bestämt 
stämd grå färg, hon visste inte rik- tidligt a h  hemskt att stå här och hon måste känna att han var r ikt ig a h  flygmaskiner och giftgaser När hon 

var dag konstaterar att hon inte duger att 
klara sitt äkenskaps lycka uppfostra sina 
barn eller hålla frid med arbetskamrater 
Och hjälper inte dessa nederlag d känner 
hon ju dagligen sin kropps bräcklighet och 

riktigt vad som var det nya och vad som binda kransar rom de skulle h a  de 
var det gamla vanliga, då och d i  rom funnos och ändå inte funnos a h  

skuggan av ovisshetens stora ovisshet 
framför 

Biskopen skall inte säga att vi glömt Gud 
Ingen människa glömmer Gud inte ens 
lektor Petrini. Men det I inte vårt fel 
att den nya världsbilden icke passar hop 
med de gamla gudsföreställningarna och att 
vi alltså ha det svårt på denna avgörande 
avgörande punkt 

Om det inte är högmod som är orsak till 
kriget vad är det d å  Endast Gud som 
genomskådar oss vet d 4  han som känner 
vin övermod och undermod vår själsliga 
brokighet och det fantastiska mått av tafatthet 
tafatthet inför levandets uppgift som of- 
m ä r k s  oss alla . 

Devines 

ra för många människor betydligt Hans ord måste ha glatt många försvarsvänner 

Kommer så vitaminfrågan 

Skutan är  klar 
man 

Vad allt var underlig i kväll! Allt så skarpa och gälla som vanligt. Aror- sitta i den utan at t  frysa - vad den 

Någon ropade från vägen Barbro 
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Än är det tid. 
Året efter ett valår är det i allmänhet 

het tämligen fridfullt på den politiska 

marknaden. Så även i år fast d i  och 

då förninner man några ansatser till 

fanfarer från olika läger motparterna 

till ära 

samhet i statsrådet Hanssons föredrag 

föredrag utan det spörsmål han framställer 

ställer er: socialdemokrati och borgerliga 

borgerliga demokratier. Ty m förening mellan 

mellan dessa två är onekligen nödvändig 

om den reaktionära strömning som 

går över världen skall kunna hejdar 

i sin framfärd Da kan inte ske si 

enkelt som hittills förekommit att 

d. s. k. vänsterpartierna gå ihop för 

att ernå majoritet i vissa frågor det 
är en betydligt alvarsammare och 

m e n  djupgående sak Här gäller 

faktiskt och det måste vi göra klart 

för oss - att erna en sammansmältning 

sammansmältning som förmår att bilda ett organiskt 

organiskt helt en demokrati som blir ett 

verkligt uttryck för folkviljan och 

motsvarar tidens krav på rätt och 

rättfärdighet. m demokrati som mäktar 

tar skapa m ny tid. 

Hur b a l l  det kunna ske? Icke 

utan självrannsakan från allt vad 

vänsterhåll heter. Icke heller utan of- 

fer. Men inte de vanliga offren av 

självständighet heder och stora synpunkter 

synpunkter utan offer av det mångt och 
mycket omfattande begrepp ram skulle 

skulle kunna inrymmas i det l i l la odet 

fördel 
Och skall det ske? Inga det vet 

Men än stå möjligheterna öppna Och 
om det icke sker. blir den nya tid, vi 

alla vänta på mörkare och ödesdigrare 
ödesdigrare än vår egen 

E n h e t  och söndring 
"Jag beder att alla må vara e t t  direkt till dem Men hans maning 
Jesus yttrade dessa ord strax före till deras samveten har alltid varit 

Getsemane det har kallats hans sista densamma den har, när de lytt den. 
bön Det fanns inga kristna kyrkor alltid f ö n  dem till ett likartat hand- 
di ,  det fanns ingen kyrka alls det lande, till samma värdering a~ världsligt 
fanns endast individer. Det fanns ligt och andligt ram de första kristna 
inga dogmer, ingen Iärobyggnad m- hade. 
dart Jesus själv. och han stod vid upp- Kärlek till nästan avsvärjande 

Men när statsrådet Per Albin Hans- brottet följaktligen av vapen vägran att under 

Hansson förliden söndag höll ett föredrag Alla kristna skola vara ett. Lösenordet der några omständigheter döda, ödmjukhet 
ordet har tagits upp igen av kyrkorna mjukhet och frivillig fattigdom har 

om socialdemokrati och borgerliga själva. Hittills ha kyrkorna varit alltid varit kännetecken för dessa utbrutna 

demokratin", måste man säga att skilda åt inte bara genom nyanserna i brutna grupper dessa avskiljda, dessa 

just i dessa ord ligger vår tids stora sin bekännelse utan därigenom att d: sa förföljda 
framför allt varit nationella. Kyrkan Det är otänkbart. att Montanus 
har överallt varit tronens stöd nationalismens Waldo Fransiskus Jacob Böhme om problem 

Föredraget grundade sig egentligen nationalismens medhjälpare vid kriser och de ställts inför frågan huruvida Nationernas 

på Kalmarkonflikten och utgjorde ett krig använt sin auktoritet för att driva tionernas förhund borde lita till mi- 
va folket ut mot fienden. Ack. hur litära maktmedel eller ej, skulle ha 

klargörande av den socialdemokratiska släpade de icke under världskriget svarat detta är politik, - ty det är det 

ska regeringens ställning härtill. Vad Herren Jesus med sig i skyttegravarna ju inte. Politik är, om det överhuvud 
nu denna konflikt beträffar så kan na på båda sidor Det finnes säkert finns något bakom detta ord, de par- 

väl ingen sansad medborgare gilla 
många nationella förbehåll ännu men lamentariska kotteriernas arbetsformer 
de modernare mera vidsynta andarna mer allt annat är verkliga problem, 

stenkastning eller våldsamheter av något andarna som ha ledningen ha vunnits för rom angå alla även kyrkliga allian- 

något s~%, vilken orsak som än må ha internationalismens enhetens idé De ser 

framkallat dem men nog måste det 
röka del gemensamma det förenande Be religiösa revolutionärerna ha 
fait ho vet. om kyrkorna skola finna också haft andra kännetecken gemensamma 

medges att det borgerliga samhället detta utan att lägga åsido det. som samma. De ha alltid förkastat den 
spelat en ganska slät figur i detta gör dem till kyrkor mödosamt uppförda teologiska lärobyggnaden 

I dessa dagar måste vi ju här i Sverige lärobyggnaden traditionen, symbolerna 
Det är dock inte den frågan rige särskilt få intryck av detta enan rom tillgripits för att göra religionens 

uppträde. 

gan. som mest väcker vår uppmärksamhet de och samlande arbete vi se i verksamhet sanningar åskådliga och tillgängliga 
samhet den ena av de två rörelser auktoriteten som det prästerliga ämbetet 
som bilda livets rytm Kyrkliga ämbetet tagit sig och dess medlarroll och 
världsfredsförbundet World alliance mellanställning mellan Gud och lekmän 
alliance for promoting international friendskip lekmän Därför att ämbetet som Guds 
friendskip througt the churches har hållit officiella tjänare icke för dem haft 
lit sin konferens här i Stockholm med någon helgd i sig själv oberoende av 

representanter trettio nationer den som övade det utan endast varit 

och ekumeniska mötet står för  dörren rit jämnt så heligt rom den som upp- 
dörren Man har funnit enande formler bar det var helig har heller aldrig 
och man kommer att finna ännu flera kvinnans rätt att deltaga i församlingslivet 

. församlingslivet såsom ledare och förkunnare flera innan allt är över. 
Söndrandets utrytningens rörelse förkunnare varit något problem för dem De 

är alltså icke dagens rörelse det är erkände icke någon mystisk aposto 
däremot den enande Men den söndrande apostolisk succession genom handpålägg 
söndrande hör också till livets rytm, utan handpåläggning från generation till generation 
den bleve det ingen rytm. och fruktade aldrig at t  successioner 

Det blir nästan ett  behov att vända icke skulle ta på eller kunna överföras 
vända sina tankar till alla utbrytningsäventyren överföras av en kvinna Detta 
utbrytningsäventyren ur den kristna kyrkan upproren som framförts i vår tid och 

upproren nydaningarna De skapade mot kvinnans tillträde till 
dock nya tankar. ny vilja Genom tet och som genom sin blotta tillvaro 
själsliga mutationer utvecklingssprång synes ett tillräckligt skäl varför kvinnorna 
utvecklingssprång förde de det andliga livet kvinnorna icke skulle insistera på att f! 
framåt De äro noga att skilja från bli präster var alltså föråldrat och 
den splittring som kommer ar svaghet vidskepligt redan för dem 

D e  ha också alla montanister svaghet och personliga intressen 
Men i deras framåt och förnyelse waldensare fransiskaner anabaptister 

fanns alltid, oundvikligt och hos alla. anabaptister Guds vänner sökare kväkare 
ett återgående t i l l  urkällan: den första saIvationister pingstvänner komnmit 
första kristna förkunnelsen och det för- splittring. söndring och förargelse 
första kristnas livsformer åstad Men ser man tillbaka i historien 

Utbrytningsrörelsernas upphov och historien så blir även den som har den 
ledare ha väl alla haft en mest Iekmannaaktiga flyktiga kännedom 
förnimmelse av att uppenbarelsen dom om dessa rörelser salgen av en 
fortlever. Bibeln har icke för dem hetligheten i denna uppenbarelse Det 
varit Gud  sista ord. De ha meddelat är samma livets protest mot stelnandet 
lat sina efterföljare det lycklig hud- det i former, samma källa, som sptinger 
skap. som vi kunna förstå något av springen upp i dagen samma fullvuxna 
om vi tänker oss in i vad faderlösa mänsklighet manifesterad i vägran att 
barn skulle erfara. om de plötsligt anpassa sig och lyda och i modet att 

upptäckte att de icke längre behövde våga och lida, ramma underordnande 
stödja sig blott på vad föräldrarna av det värdsliga under det stora enda 
sagit dem i livstiden utan fortfarande verkliga Dessa rörelser ha alltid att 
kunde stå i kontakt med dem, fråga uppvisa hänförelsens ungdomstid 
och få svar De ha hört honom tala kraften att väcka upp anhängare och 

opposition och slutligen åldrande och 
stelnande i former eller också död 
Det tragiska med dessa rörelser är, 

att människornas stora massa aldrig 
orkat följa med Det har aldrig va- 

för 

rit mer än m liten grupp i varje tid, 
som varit värdig att bära facklan och 
f ö n  den vidare. 

Men kyrkorna ha anpassat sig ef- 
efter mängdens mått De ha varit till- 
flykter för barn, icke en de fullvuxnas 
fullvuxnas gemenskap 

Om nu m reformation utgår från 
kyrkornas, ledare själva och försiggår 
inom kyrkornas ram så är detta inte 
första gången i historien. Men denna 
denna gång är anslaget djärvt Den 
ekumeniska konferensen tillkännager 
sig själv som m konferens för l iv och 
arbete Den diskuterar icke lärosatserna 
lärosatserna Därmed komma de i andra 
rangen Vad som är viktigt är huru 
evangeliet tillämpar i vår komplice- 
komplicerade värld, på ägodelsförhållandena 
och förhållandet mellan klasser och 
folk. 

Ekumeniska mötet kan icke bli annat 

annat än m generalmönstring för an 
utröna, huru de avancerade elementen 
elementen inom kyrkorna ställa sig t i l l  dessa 
sa problem Men redan detta skall 
bli märkligt att erfara 

Datta är något nytt. 

E. W. 



Luftstek och vindfrikadeller 
Av Anna Westergaard 

svart på vitt 
Riksskyttetävlingar ha hållits i Kristian. 

stad vilket ger Kristianstads läns tidning Fru Ella Anker framhåller i sitt svar på givarna t i l l  främjande av uppfinnarnas anledning till en överblick av skytterörelsens 
sens historia de senaste åren sådan den utläses min sats att den s. k. familjlönen måste intresse 

utläses i antalet avlossade skott Ar 1904 uppfattas som lönetryck från arbetsgivarna Och vad vill det säga , att att arbetarna få 
skötos 9,800,000 År 1914 hade siffran gärning mot arbetarna gång på gång att att m familj får mera mat därför att man 

systemet startats av staten och industriens tar något från familjesörjarnas ogifla 
hade den dalat till blott hälften eller 10 ens män - i Frankrike därifrån den härstammar och barnlösa kolleger Jag kan inte se 

härstammar av staten a h  fabriksägarna - att det blir annat än vad vi här i Danmark millioner 

Nu hoppas dock tidningen på en upp Det gäller statens och industriens existens kallar luftstek och vindfrikadeller - den 
gång igen Hoppet styrkes av att se skyttarna a h  är "direkt lönande för arbetsgivarna rena frasen Här njuta vi heller inte 

dets gagn stytterörelsen skall växa styrker arbetskraften 2 driver arbetarna Systemet är en tröstnapp för arbetarna och 
trots nedskärningen av det allmännas stöd 
och de maktägandes kallsinnighet - - att producera mera och 3) gör dem mera m lämplig utväg UT lönesvärigheterna för 

stickliga m i n  och därför är skaldens bi. mentalt realistiskt språk så menas därmed 
stra maning fortfarande någonting att taga 

taga vara ra: 
Säker hand och säkert öga 
Ingen vet vad villebråd vi få 

tarna samlade i ädel tävlan t i l l  fosterlandets Detta därigenom att det i) bevarar och som fru Anker anmärker av dessa rätter 

stabila rid fabrikerna arbet arbetsgivarna 
Sverige kan en dag behöva sina skjutskickliga skola vi översätta detta på ett osenti- Fru Anker menar att arbetarna skola 

skydda sig mot missbruk av familjelönen 

arbetarbarn d. v. s. an här av arbetssökande ges under strejker da vilja vara medbestämmande 

möjligheten att få något att göra 
medbestämmande rid skötseln av familjekassorna 

Setta kan ju icke gälla de ogif ta och barn Men tror fru Anker också att de kunna 
ösa eftersom detta resultat skulle uppnås Om kvinnorna vilja hjälpa dem därmed så 

genom att ge de gifta deras hustrur och måste de i varje fall ta avstånd från de 
barn mera mat 

när fru Anker säger att arbetarna önska 
ännu mer beroende än de efter äldre system ska behålla systemet när det är genom 

stemet är uppfunnet av arbets- Saken är alt nar dessa tillägg etableras 
d. v. s. de ogiftas lön minskats så önska 

ning för en eftergift inför fackföreningarnas gifta naturligtvis icke att även deras 
fackföreningarnas bolsjevikfasoner gent emot vilken Mac p i r  ner. jfr. Norges tjänstemän Då svälta 
Donalds svaghet inför sovejetpropagandan barnen nämligen ihjäl. Däri ligger ingen 
var ett  intet Det var med hjälp av denna sympati för systemet 

denna bolsjevikskräck som högern störtade Och nu mödrarna Få då de pengarna 
Mac Donald a h  själv kom t i l l  makten vivd Nej männen få dem ; de av fru Anker 
valen till efterföljd rekommenderade systemen 

Ett undantag utgör den engelska icke genomförda 

Men mr Keynes den även här i Sverige genomförda nationalförsäkringen - enligt 
kände nationalekonomen som gjort så mycket min mening den enda av de nu dryftade 
mycket för att rända om hela Englands skadeståndspolitik lösningarna som är hederlig 
skadeståndspolitik mot Tyskland ger e n  annan Fru Anker framhåller att när man ger 
förklaring av hur denna lösning blivit till mödrarna lön så behöva de inte gå till 
Allmänheten säger han ger de mäktiga fabrikerna och förtjäna pengar Ja hur 
fackföreningarna rätt i all m hel arbetarstam är det med det Om de inte får mera än 
arbetarstam inte utan vidare kan överlämnas som de engelska gruvägarna nu ämnat i t  dem 
offer åt en grym ekonomisk depression (d. v. s deras män så förslår det inte 
som den icke förorsakat Denna nya blick Om en mor med fyra eller flera bom får 
på det ekonomiska livet denna ekonomiska omkring t r i  kronor om dagen så kan detta 

rimligt har emellertid inte följts av en att försaka flerdubbel förtjänst genom utearbete 

nödvändig revolution av den ekonomiska utearbete Skulle barnen få mera mat på det 
tekniken och därrav komma alla sorger sättet Antagligen kommer min att ordna Detta problem genom att förbjuda mödrarna 

mödrarna att arbeta utom hemmet - det är också 
en härlig tanke Vidare betalar man ju 

inte mödrarna hela deras liv för att de 

dem bort från förvärsarbete under ett vitt 
antal år mot m eländig ersättning som antagligen 

antagligen kommer att utbetalas till männen 
sedan dra in ersättningen och därefter 
överlåta åt dessa kvinnor själva att klara 

utan yrkesträning med ogift lön" i t  man- 
mannen Och detta i äldre år d i  kravet på 

den situation som inträder när de efter 
kortare eller längre tid stå utan inkomst 

industriernas och finansernas ledning att arbeta användande I frågorna av kontraceptionella problemen medel och användande äktenskapslagar något var mildare livsvillkor uppträder hos litet 
produktionen Hela intresset går ut på att skapa 
nya marknader nya behov nya arbetsbesparande 

äktenskapslagar kvinnornas och familjens ekonomiska A u  dessa skäl måste problemet mödralön 
ekonomiska ställning stå lagstiftningen och hållas helt och hållet utanför problemet 

arbetsbesparande uppfinningar 

gärna vcill konsumera mer och mer Passionen Kynes på m medeltida ståndpunkt Låt mig till sllut få säga att det alls icke 

Passionen för lyx har blivit universell Önskan Båda äro alldeles utan kontakt med civiliserad är oro för de ogifta kvinnorna, ställning 
att konsumera finnes men förmågan att civiliserad åskådning och civiliserade vanor a h  som betingar min ståndpunkt till familjelönesystemet 

stå i motsats t i l l  vad alla enskilda biödade lönesystemet Tvärtemot det är mödrarnas 
k ö p  saknas 

Sålunda se vi världen rastlöst tillverkande och obildade säga privat sina emellan nas sak jag talar för. Jag kan mycket väl 

tillverkande bruksartiklar den icke har råd att 
4) frågorna om förbud för droger a h  se, att systemet L i n  främja likalönens genomförelse 

sprit genomförelse Jag gör dock uppmärksam på 
att argumentet mot likalönen att mennen förbruka 

vi skola komma ut ur denna situation Den Mr Keynes som förråder m nära frändskap som familjeförsörjare skall ha mer än 

hårda verkligheten skall ‘säger han ta oss skap med denna tidning program tillhör kvinnan. är mycket litet värt, d länge som 
ur den korta bedrägliga drömmen om välständ en oppositionell gren inom engelska liberalismen min betalar icke försörjande män bättre 
välstånd och tvinga oss att kunna in liberalismen som ännu icke nått något parlamentariskt än försörjande kvinnor. Men det är ju 

Men i sammanbiten lydnad för tvånget mentariskt inflytande Det förklarar att vad man gör under systemet lön efter kön 
ligger ingen räddning ingen frihet I förmåga det ännu är så mycken kolsyra i programmet Likalönkravet skall segra i kraft av sitt 

eget värde och icke betalas med priset av förmåga att undvara att placera sina önskningar programmet 

önskningar och nöjen på annat håll än hos de 
rent materiella behagligheterna ligger fri- 
friheten Detta kan inte rimligen sägas till 
d-. som leva under en anständig levnadsstandard 
levnadsstandard Men det kan sägas t i l l  de tongivande 

tongivande Vilka äro de Det är räl till 
slut andena arbetare av olika kategorier 

att systemet åsyftar I att skaffa många att de vilja hindra att familjelönen indrages 

Detta är mimssbruk av skald Tegnér 2 att få ut mera arbete av arbetarna och de vilja kräva att familjelönen utvidgas 

har knappast förtjänat att man använder utvidgas till alla familjer 
hans ord under skarpskytterörelsens glanstid Detta 
tid pi  moderna förhållanden 

Vid Riksskyttetävlingarna infinn sig 
också kronprinsparet Militära uppvisningar 
uppvisningar krigiska ledar och fältgudstjänster tyckas 

system som hittills använts 
3) att binda arbetarna d.v.s. göra d- 

fart. så tror jag det är ni missförstånd 

den att illustrera och sanktionera dessa 
överklassens njutningsmedel 

Den italienske historikern Ferrero sätter 
sätter i en artikel som offentliggöres av lid- 
tidningen Arbetet finret på ett par '" "" 
tids älsklingsfördomar 
Den tron är allmänt utbredd att bankerna 

för att de förtjänat på kriget också velat 

velat och framkallat det Det är inte sant 
säger Ferrero ty  de visste icke att de 
skulle förtjäna så mycket (!) De voro 
tvärtom rädda för kriget men hade icke 
tillräckligt inflytande för att förhindra det 

Denna instinktiva fruktan för kriget 
som en dålig affär var dock till slut berättigad 

berättigad Se på Stinnes förmögenhet Den 
växte till sagolika proportioner under kriget 

kriget och under efterkrigsåren och var är 
den nu? Borta 
Den våldsamma utvecklingen av industrien 

industrien under kriget har haft till följd säger 

säger Ferrero att halva världen kröker sig 
i dag under tyngden av de fabriker som 

bankerna industrien och affärsvärlden därför Situationen har sina poånger 

filosofi denna uppfattning av vad som är i svindlande engelska belopp knappast fresta henne 

uppfostra barn Man vill alltså tvinga 

Denna situation föranleder icke industriernas 
diktatur 

Ferrero menar att världen visst mycket 
den rent ortodoxa uppfattningen säger mr arbetarnas löner 

Ferrero ger inte något direkt råd hur 5 de ekonomiska problemen 

Kolkrisen i England är löst tillfälligt på 

som behövs för att hålla gruvarbetarnas 
löner kvar vid 1924 års standard Detta 
kostar till m början 10 millioner pund 180 
millioner kranar Innan niomånadersfristen 
niomånadersfristen är ute kan det ha kostat lika mycket 
till 

Den nuvarande premiärministern Baldwin 
anklagas av motståndarna till denna lös- 

d vis att staten betalar mellanavgiften 

Klädesvävaren och hans hustru 
Engelskt medelklassliv omkring 1500 

Det var bröllop i Coggeshall klä- sta gången rom klass representerad 
desvävarebyn i Essex Bruden Margaret av köpmän rom Thomas Betson och 
Margaret dotter till Thomas Horrold klädervävare med en stor arbetsstyrka 
från Clare inte långt därifrån leddes arbetsstyrka under sig som Thomas Paycocke 
till kyrkan av två de vackraste brudsvenner har byggt dem åt sig De voro på 
brudsvenner man kan tänka sig med kransar den tiden t i l l  en viss grad en uppkomlingsklass 
kransar av rosmarin fästade med stora uppkomlingsklass men det följde i alla fall 
rosetter på sina sidenjackor 
var den unga bruden så fager och 
fin att det var en lust att se henne Thomas Paycockes hus står intill 

ljusa hår konstrikt delat i flera flätor trädgård Väldiga rum med eldstäder 
der. där  man skulle kunnat bränna 
upp en ekskog glasfönster med min- 
F smårutor skulpterade mörka 
bjälktak av ek och tunga rikt snidade 
möbler med färgrika bonader och 
mattor. så såg inredningen u t  till der- 
as hur. Familjen. förmögenhet låg 
delvis i de praktfulla silverpjäserna 
och hords-ilvret. rom kunde bli föremål 
föremål för många tvister då arvingarna 
skulle dela det. Bägarna och faten 
hade för det mesta smeknamn som 
Old Thom eller dylikt ytterligare ett 

Själv kultur med deras ställning. 

Under guldkronan hängde hennes gatan men bakom huset ligger en 

som hans far hade uppfört åt honom 
Han var omgiven av sina vänner andra 

dra kläderviivare, och några hade 

skred tåget in i kyrkan Efte 

fattiga blevo bespisade 
En samtida författare beskriver 

bröllopsfestens slut på följande sätt 
Efter kvällsvarden måste de börja 

spela och dansa på nytt Och fast 

glada och käcka karlar. som gå t i l l  
deras kammare och där sjunga de 
odygdiga visor att djävulen nu får 
sin triumf.'' 
H u r  dessa "odygdiga viror" läto 

och rad de hade för ord har icke be- 
bevarats till eftervärlden men 1500-talet 
let hade ju en mera rättfram uppfattning 
uppfattning av mångt och mycket än vi som 
åtminstone hålla på en yttre fernissa 

hus Det var som sagt ett vackert 
bevis på hur högt ägaren skattade 
dem. Bland familjeklenoderna räknades 
räknades också de väldiga sängarna med 
sina himlar och hlgtidsdräkterna 

skuret det Paycockska fabriksmärket som testamenterades bort med stor 
en hermelinsvans som närmast se omsorg. 
ut ram ett klöverblad med bara två På baksidan av Thomas Paycockes 
småblad Thomas märkte sina klädesbalar hus ligger en smal lång sal och här 
klädesbalar med det  något annat sköl- ha säkert några vävstolar stått där 
demärke behövde han inte och det hans vävare arbetade. Den sannfärdeligen 
förekommer ackså på hans epitafium deligen ädla näringen klädesväveriet 
i kyrkan. den l i l la medeltidskyrkan som man sade på Thomas Paycockes 
rom heter St. Peter ad Vincula Numera tid, hade sitt system som i sin art 
mera kallar man den typ av hur. som var minst lika organiserat som den 
Thomas Paycocke bodde i för Tudor moderna industrins arbetsmetoder 
houses då deras tid sammanfaller 
med huset Tudors på Englands tron. 
Man ser dem ganska ofta i engelska 
landsortsstäder och byar Det är oftast 
lart vitrappade' hur med underlagsbjälkarna 
underlagsbjälkarna synliga ofta rikt skulpterade 
skulpterade och tjärade för att stå emot ti- 
den, så att de glänsa sammetssvarta 
Den engelska medelkassen som not 
medeltidens slut framträdde för  för- 

meningslösa lönesystem Ej heller genom 
att kvinnor a h  kvinnoorganisationer sanktionera 
sanktionera m politik. som är maskerat lön 
tryck gentemot de svagaste i samhället t i l l  

fördel för d e  starkaste Jag tror att det 
ar mycket oklokt av mödrarna att på denna 
väg söka lösningen av problemet mödralön 

Enligt min övertygelse är familjelönsystemet 
familjelönsystemet det är de karrikatyrer av stöd för 
hemmen som genomförts under detta 
namn blott en i fraser insvept allmän lönenedsättning 

lönenedsättning En ulv i fårakläder H e l a  
framställningen är motbjudande och ord-  
oredlig 
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Scoutrörelsen och framtiden 
Den internationella scoutrörelsen 

- som framsprang ur behovet av 
gossar som pålitliga medhjälpare %t 
det alltför fåtaliga manskapet i en be- 
lägrad stad, dir general Baden-Po- 
well var  befälhavare - har alltjämt 
bevarat ett nära samförstånd med det 
militära livet, varifrån det hämtat fle- 
ra av sina former. 

Detta har givit rörelsen en fasci- 
stisk och reaktionär prägel, och på 
många håll betraktar man scouting 
endast som ett medel i Överklassens 
hand att behålla herraväldet genom 
att så starkt som möjligt hos en mot- 
taglig ungdom inplanta konservativa 
begrepp, sådana som att statskyrkan 
har monopol på religionen och att fo- 
sterlandet, som intar en ytterst upp- 
höjd ställning gentemot alla andra 
land hör tillbedjas i sina symboler: 
flaggan och konungen. 

Intresse för statskyrkan, flaggan 
och konungen, plus litet fåfänga med 
uniform och märken och sådant, är 
det då scoutings hela innehåll? Om 
så vore fallet, behövde man nog inte 
mycken spidomsanda för att profete- 
ra, att scoutrörelsen snart skulle kom- 

Thomas Paycockes köpte själv upp 
ullen och lämnade ut den till spinning. 
Garnet togs om hand av vävare i trak- 
ten, vilka rådde om sina viivstolar 
själva och sedan följde valkning och 
alla de andra procedurerna, innan det 
färdiga klädet av Thomas Paycockes 
män fördes till honom. Det var un- 
dantag och icke regel, att klädesväva- 
ren själv hade något som liknade fa- 
brik hemma hos sig, och vävarna så- 
go snett på den praktiken. Vi veta, 
att systemet med självständiga väva- 
re höll sig i England ända tills ma- 
skinerna infördes och industrialismens 
tidevarv bröt in. Klädesväveriet 
blomstrade mest i de engelska byarna, 
det fanns nämligen stränga särskilda 
skråbestämmelser för stiiderna och 
dem ville klädesvävarna helst undvi- 
ka. Den färdiga produkten såldes till 
köpmannen = grosshandlaren; klä- 
desvävaren = fabrikiiren blev rik på 
sin näring. så att han kunde bo i hus 
som Thomas Paycockes och förordna i 
sitt testamente om ett särskilt kapell 
för  själamässorna, som skulle läsas 
efter honom. 

Det är tydligt, att Paycocke, soni 
avled 1518, varit en rättrådig man och 
en god husbonde för alla dem, som 
voro beroende av honom för sitt bröd. 
Hans testamente är fullt av omtanke 
om hans underlydande och deras barn, 
som han tycks ha stått fadder i t  i 
stor utsträckning. 

Den vackra Margaret dog före ho- 
nom utan barn. Thomas, som gärna 
ville ha en arvinge att lämna sin nä- 
ring och sitt hus till, gifte om sig på 
äldre dagar med en ung flicka Ann 
Cotton, men han fick aldrig uppleva 
att hålla sitt barn i sina armar. Det 
föddes först efter hans död. Om det 
var en son och han dog vid späd ål- 
der eller en flicka, vet man inte, men 
ettdera måtte ha varit fallet, ty Pay- 
cocke hade testamenterat huset till sin 
brorson för den händelse han själv 
saknade manlig bröstarvinge, och det 
är denne brorson, John, soni äger hu- 
se: mot slutet av 1500-talet. Släkten 
Paycocke dog för övrigt ut på mansi- 
dan 1584, sedan huset gått i arv bland 
dem nära hundra år. Nu är det ge- 
nom en enskild mans frikostighet re- 
staurerat i sitt ursprungliga skick och 
skänkt. som nationalegendom till en- 
gelska staten. 

ma att ha spelat ut sin roll i en tid, 
som efter allt att döma, rör sig i rik- 
ning mot vidare och friare begrepp. 

Tydligt är, att scoutrörelsen, som 
tar hand om de blivande medborgarna 
under en tid, då de äro som mest 
mottagliga och bildhara, kan få, och 
säkerligen redan har fått ett inflytan- 
de, vars makt man måste räkna med. 

Frågan är, om rörelsen har tillräck- 
ligt värde att bli en hörnsten i fram- 
tidens byggnad eller om den måste be- 
traktas som bara e t t  tillfälligt och 
onyttigt krön på det gamla förkrigs- 
liga samhället. 

Vad finns av evighetsvärde i scout- 
rörelsen och vad är tillfälligheter, 
som böra rensas bort. 

Rörelsen vill, säger Ebbe Lieberath, 
under former, som tilltala pojksinnet, 
draga pojkarna under gott inflytande, 
såväl andligt som fysiskt. 

Gott inflytande är ju ett ganska 
relativt begrepp, eftersom t. ex. soci- 
aldemokraten med gott inflytande me- 
nar någonting annat än den konserva- 
tive och omvänt. Jag tror därför, att 
i denna sats äro orden ”under former, 
som tilltala pojksinnet” det väsentli- 
ga och det, som man bör stanna vid 
ett ögonblick. 

Häri ligger nämligen scoutrörelsens 
stora styrka. Den har, liksom fordom 
jesuiterna, insett, att man måste ta 
naturliga och ursprungliga drifter hos 
de unga i sin tjänst för att nå ett hög- 
re mål. Det kan i detta sammanhang 
framhållas, att det inte ä r  jesuiterna i 
sina mystiska ceremonier eller scou- 
terna i sina dräkter och choser, som 
visa bristande verklighetssinne, utan 
det är  de fantasilösa, villa i sin for- 
dran p i  bortsopande av alla fantasi- 
eggande tillsatser säga sig försvara 
den rena verkligheten, medan de i 
själva verket mena den rena abstrak- 
tionen. Men abstraktionen har, som 
varje pedagog vet, inte något rum i 
barnens värld. 

Scoutrörelsens yttre form: dräkt, 
hälsning, tecken, prov, är  således en 
makt att taga vara på, en bägare, vars 
innehåll kan vara snart sagt vad soni 
helst. På Loyolas tid blev detta in- 
nehåll ett gift mot påvens fiender. nu 
i  vira dagar i handen p i  Baden-Po- 
well, som själv präglas a r  de dygder 
man brukar tillskriva en fulländad en- 
gelsk gentleman blir det kanske en 
droppe friskt vatten i en ganska un- 
ken och djupt törstande tid. Kanske. 
Om det inte suger till sig smittofrön 
från ett redan föråldrat och döds- 
dömt samhällsskick. 

Rörelsen vill, fortsätter Ebbe Lie- 
berath, rikta in den i grunden ridder- 
liga och nobla pojknaturen på banor, 
där den unge fyren växer upp t i l l  en 
karaktärsfast, handlingskraftig, ord- 
hållig, hövlig, plikttrogen och omtänk- 
sam yngling, som med käckt humör 
och rak rygg träder ut i livet. 

Scoutrörelsen kan väl med ovan 
antydda program sägas närma sig 
idealet för en människoskola. Scout- 
lagens bud om sanning, ordhållighet, 
lydnad, självtukt, gott humör, spar- 
samhet, enkelhet, hjälpsamhet mot an- 
dra och hövlighet mot var och en äro 
avgjort karaktärsdanande. 

Miste det då inte ligga i såväl 
scoutledningens som föräldrars och 
målsmäns intresse att laga så, att inte 
rörelsens stora plus slitas ut av lika 
stora minus? 

Glädjande voro de ord Lieberath 
yttrade i Blå hallen 1924: Vi scouter 
vilja knyta hrödraband kring hela jor-  
den, som skall göra krig omöjligt. 

Det är  inte längre i ett bomb- och 
giftgaskrig mellan nationerna som in- 
dividen fostras till den ädla kamp han 
hela sitt liv måste kämpa med sig 
själv och världen. 

Sammanslutning, inte söndring, na- 
tionerna emellan, är  tidens lösen. 

Men fastän Lieberath således fram- 
håller, att scoutrörelsen är fredsvän- 
lig, har man likväl den känslan, att 
de föreningar av ”Enfants  de la paix”, 
som bildats i franska söndagsskolor, 
tillkommit som ett slags opposition 
mot scoutrörelsen, som aldrig kommer 
att verka pacifistisk utåt så länge den 
ritualmässigt håller fast vid de gamla 
symbolerna för en inskränkt nationa- 
lism. 

Men kanske finns det hopp om att 
de så småningom skola läggas åt  si- 
dan. Tecken tyda därpå. 

E n  fruktbar internationell strävan 
tar sig uttryck i de ofta återkomman- 
de "jamborees" (fredspipefester), där 
scouter från hela världen samlas för 
att ä r a  känna varandra och ”make 
friends”. Det heter också: "Alla 

scouter över hela världen äro bröder 
och kamrater." 

Och det ä r  inte bara skranken mel- 
lan nationerna som scouten vill riva 
ner utan även skrankan mellan klas- 
serna eller, som scoutlagen uttrycker 
det: E n  scout ä r  god kamrat och vän 
med varje annan scout, vilken sam- 
hällsklass han än må tillhöra. Sista 
delen a v  satsen är nu struken av den 
orsak, att man numera inte för ung- 
domen ens vill markera, att det finns 
några klasser. 

Man har ibland fördömt säväl je-  
suiternas som scoutledningens smic- 
ker för den heliga tävlingslusten: ut- 
delandet av hederstecken, diplom. för -  
delar och utnämningar, men man kan 
våga påstå, att scoutens tävlingslust 
står på ett högre plan än jesuitlärjun- 
gens och den försvaras tillfullo med 
att de "specialmärken", som en scout- 
vill erövra utöver klassmärkena till- 
höra så många skilda områden, att de 
mest olikartade begåvningar kunna 
göra sig gillande, och det är  så lede^ 
snarast företagsamheten och energien 
som hedras. Och som ett folks styr- 
ka till stor del beror på dess framåt- 
iträvande viljestyrka är denna slags 
:ävlan värd att försvaras. För övrigt 
avlägga ledarna numera sina förvar- 
vade märken för att ingen avund skall 
uppstå kårerna emellan om vem soni 
har den mest dekorerade chefen. Men 
det är inte utan betydelse, att scout- 
ledningen har insett och byggt på den- 
na varje människas lust att övervin- 
na svårigheter och ställa upp alltjämt 
nya mål för sig, sedan hon passerat 
de gamla, för att på så sätt känna sig 
på framåt. 

Att scoutrörelsen hos oss från bör- 
jan närmast betraktats soni en över- 
klassrörelse kan vara en fördel, om 

tisk duglighet. 

uppfostran, den är redan inom sam- 
hället en så stor makt och den drar i 
så hög grad till sig de bästa elemen- 
:en bland de unga. att våra främsta 
pedagoger höra fästa sin uppmärk- 
samhet på rörelsen och vira mest 
framsynta min och kvinnor ägna den 
ett djupare intresse än hittills skett. 

Det är av ledarna rörelsen beror, 
av deras framsynthet, deras ansvars- 
känsla och deras förmåga att ge sinn 
scouter nya värden, som stå högre 
än de gamla. Men för att kunna ge 
dessa värden måste de själva känna 
dem. - 

När Plutarchos jämför Numa Pom- 
pilius och Lykurgus, söker han utrö- 
na, varför Numas försök att omdana 
samhället blev av s i  kort varaktighet 
medan Lykurgus’ livsverk bestod år- 
hundraden efter hans död och dess 
utom gjorde Sparta till en stark och 
mäktig stat, och han kommer till det 
resultatet, att Numa hade försummat 
rikta sig till ungdomen, men Lykur- 
gus däremot hade lagt huvudvikten 
vid barnens och ungdomens uppfost- 
ran. 

I. B—d. 
Kårchef. 

Skutan är klar 
Forts. fr. sid. 1. 

- Hur kan ni inbilla er, att ni ska 
släpa med e r  de där stora kransarna 
ända till kyrkan, den långa vägen Över 
en halv mil, sade han. 
- J o ,  de skulle lägga dem i vatten 

över natten och de skulle gå tidigt på 
morgonen: innan det hunnit bli d 
hett. De skulle ha matsäck med si:: 
och köpa kaffe någonstans på vägen 
de skulle titta på tåget på eftermidda- 
gen, när de gingo genom stationssam- 
hället. 

F a r  kom gående vägen fram, han 
lutade litet åt ena sidan, och i skym- 
ningen verkade han nästan som en 
skugga. - Men det knastrar under 
gruset, när han går, tänkte Barbro 
glatt, det knastrar riktigt. Fars blick 
var som alltid riktad utåt ängarna och 
åkrarna, då och d3 tog han ett korn- 
a x  och undersökte, hur långt det var 
kommet. Nu kom han fram till dem 
och sade lugnt: 

O, de visste hallonställen ! 

- Skutan ä r  klar. 
Vad detta var skönt! Vad det var 

härligt, a t t  det var sagt! Nu var 
allting bra - så tryggt! Det fann. 
ingenting, som detta att höra far  sä- 
ga: - Skutan är klar. Han sade 
det på sitt särskilda sätt. - Skutan, 
sade han, aldrig Areskutan. - Han 
måste känna hemligheten, hade Rarhro 
tänkt många gånger. F a r  och hon 
måste kanna till, att detta inte hara 
betydde, att han varit uppe p i  Kvarn- 
backen och sett Areskutan stiga upp 
vid horisonten som en klarblå krägla 

och att det alltså skulle bli vackert 
vader, nej ,  han måste veta om, att 
det betydde d e t  där andra, det där, 
som inte gick att förklara, men som 
betydde, att nu var  allt gott och väl, 
nu skulle allt gå bra igen. nu var allt 
det d i r  skrämmande sin kos för en 
tid och fars bekymmer hade lagt sig 
och de kunde alla vara trygga, det 
betydde allt detta och mycket, mycket 
mer. Hon brukade i smyg iakttaga 
far, när han sade de tre förlösande 
orden, om han inte skulle blinka åt 
henne eller ge henne ett tecken, men 
hon hade inte märkt något, Det be- 
hövdes heller inte, Barbro förstod det 
ändå. Vad det var fint och påhittigt 
av far  detta att vara så ordknapp... 

Nu sade Nils: 
— T a .  men jag kan då inte förstå. 

vad du skall till kyrkan att göra, du 
som inte har någon grav att lägga din 
krans på. 

— Det gör ingenting, sade ivriga 
röster, hon kan få lägga den på mor- 

där och Brita har t v i  och ja, o, vi 
ha flera tillsammans, kransarna räc- 
ker inte . . . 

— Det blir nog bra, sade far, men 
nu ska ni gå in, om ni ska kunna stiga 
upp så tidigt. Nog finns det gravar 
utan kransar alltid. 

Alldeles som om detta vore något 

som inte Barbro hade tänkt på! Hela 
eftermiddagen hade hon tänkt på att 
hon, hon ensam hade egentligen in- 
genting att göra på den där utflykten, 
hon hade ingen grav hon, ingen att 
sköta och kratta och plocka bort viss- 
na löv på. ingen att lägga ner sin krans 
pi.  Hon hade vetat hela tiden, hon 
hand på kransarna, att ingen som 
hörde henne till skulle ha den. Hon 
måste be andra människor, att hon i 
nåder skulle f% lägga ner en krans på 
le gravar, som tillhörde dem. Och 
när de andra gräto så där bittert, så 
skulle hon inte ha rätt att pressa f r a m ,  
in tår. T v å  av flickorna hade mist 
en liten syster och Rarhro hade flera 
gånger fått se en, liten lock, som man 
hade klippt av den döda, en liten glän- 
sande ring av vitt silke. Vad det var 
vackert att gå och ta fram ett sådant 
där egendomligt litet skrin ur något 
gammalt skåp, som man hara hade 
sådana där gamla, gamla saker i ,  som 
man inte använde, och så öppna det 
sådär sakta och ta fram den lilla loc- 
ken - vad det var sorgligt och hög- 
tidligt! Om hon haft en grav skulle 
hon planterat den full med blommor 
. . . Hon skulle sitta där så stilla - 
långa stunder och läsa i någon fin 

bok - med ett silverkors på - en 
björk skulle där vara - en hängbjörk 
och en tung, svart klänning måste hon 
ha som sörjande, fast det var heta 
sommaren, det måste hon underkasta 
sig därför att hon hade en sorg. - 
Så stilla hon sitter där, skulle folk 
säga, tänk, så hon måtte sörja . . . 

Men nu hade Barbro g å t t  så för- 
sänkt i tankar att hon knappt sett att 
de voro vid första bron. Hon grep 
far  ivrigt i armen innan hon gick in: 
- Far,  varför har inte vi någon 

död, alla ha döda, alla de andra flic- 
korna ha någon död att gå med blom- 
mor till, och i morgon ha alla en grav 
att sköta om, alla f å  sitta där och 
sörja, förstår far, och de få försöka 
göra det vackert vid graven, så att 
de, de se. att de inte ha glömt dem, 
men hara jag har ingen, ingen att bry 
mig om där, jag går liksom bara där 
och stör, förstår j u  far  och ingen är 
glad att jag är där och de tycka kan- 
ske, att vad har jag där att. göra . . . 
- Ja, men så var tacksam. att vi 

lever allihopa - ville du, att jag eller 
mor eller någon av syskonen skulle 
dö, du kan ju vara snäll emot dem, 
medan de leva, tänk, om Gud toge dig 
på orden, tänk om . . .  

O, att f a r  inte kunde förstå. ,O, 
nej. hon Önskade inte, att någon av 
syskonen skulle dö eller far  och mor, 
- O, Gud, bad hon tyst, - inte miss- 
förstå, inte missförstå - vänta hara 
tills jag kommer i säng, s i  skall jag 
förklara, j ag  skall förklara . . . 

Hon gick upp på vinden, di r  hon 
låg med systrarna på sommaren. Hen- 
nes rutiga söndagsklänning låg över 
en stolkarm, den hade Lisbeth strukit, 
den var så stel och glänsande och luk- 
tade så gott. .Hon tittade in i brö- 
dernas kammare, de voro ute, deras 
vardagskläder lågo slängda överallt, 
det var ju lördagskväll. Vad det var 
bra, att de funnos och att deras klä- 
der lågo s% här kringslängda, vad det 
var tryggt och vad det verkad- le- 
vande. som om de varje minut måste 
komma och plocka undan dem. Så 
underligt att vara uppe så sent! När 

hon lutade sig ut genom fönstret 
kunde hon höra. h u r  mor och far ta- 
lade inne i vinterstugan. - Skutan 
är klar, tänkte hon. det blir nog vac- 
kert väder i morgon. Och hon kröp 
ned i bädden till den sovande Elisa, 
knäppte ihop händerna och bad skäl- 
vande och intensivt : 
- Gode Gud, dir som kan allt, låt 

mig få någon död att gå till, när vi 
går till kyrkan ont somrarna, det är 
så tomt att inte l in någon, men dir får 
inte låta någon av oss dö, inte far och 
mor eller Elisa, eller Lisbeth, eller 
Nils och Anders eller Lill-Ante, och 
inte mormor eller morfar eller mor- 

bror Jonas eller faster Brita och in- 
gen av alla släktingarna i Sörbyn, du 
vet, men dir han låta någon annan dö, 
någon släkting, som vi inte vetat ha- 
got om, eller kan du göra på något 
annat bra sätt, du soni kon göra allt, 
i Jesu namn. amen.............. 

Annie Lean. 
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