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Graven och triumfbågen 
Den dig. d i  den ene av Sixten Fly- 

borgs mördare, Arbin, bekänt vad alla ändå 
visste all han gjort, såldes en av våra af- 
tontidningar i en upplaga, som med 60,000 
exemplar översteg dess normala. Det in- 
tensiva intresse, som ägnas denna historia, 
tar sig också uttryck i en rad reflexioner 
över de samhälleliga a h  psykologiska for. 

pausen mellan häktningen a h  rannsaknin- 
gen diskuterar mad vad som blev uppen- 
barat, när polisens och pressens strålkasta- 
re belyste en liten fläck av livet i en ho. 
vudstad Samma morgon kunde man t. ex. 
läsa två sådana undersökningar, som kom- 
mo till alldeles olika resultat. En kind 
kvinnlig signatur erinrad? om att de båda 
mördarnas mottagliga år infallit under 
världskriget, d i  människoliv vräktes bort 

Manövrerna först, hälsan sedan är I. En kvist mimosa den unge mannen och g a ~  mig ett 
med största frikostighet av dem, som #ja- 

mande bohag, jag - && så myc- va voro bortom eldlinjen. , * a " " ~  tid- 
ket: två hem med fullständig ning sköt en prästerlig medarbetare &,I- 

Hur del nu var lockade dessa reflexio- det inte fallit mig in, att man kunde ett på landet. 

mig en kväll på Svenska teatern, när G- 
rätt och med domare att göra. jag anda an annat in praktiska sakeer. ven under Triumfbågen gavs. ~~ stod 

Pi lördagens eftermiddag flyttade levde inne i en osynlig byggnad, Hon var förbindlig och fattad, men Soldaten och tog ett sista avsked av de 

gen,togo d e  med i  b e r ä k n i n g e n  att jag in i min nya bostad ett par tim- konstrikt sammanfogad av lagar och det låg i luften omkring henne, an sina för att gå bort och tända på stubin- 

konkurrensen på alla platser skulle mar innan dess förra innehavare frö- förordningar, resultatet av den man- hon utförde ett ödesdigert beslut. När tråd. Han skulle föra in explosiva ämnen 
bliva hird och skarp. Äro medlen ken Arvidson skulle ge sig av på en lipa hjärnans byggnadsarbete genom rymden började blåna mot aftonen, ännu,hur hans älskade säger till i honom 
lojala, så är dock endast gott att sä- lång resa. När jag k a n ,  stod hon i århundraden Och jag såg den inte. ställde hon sig vid fönstret och såg med ett extatiskt tonfall: Jag skall bedja 

kvenser ger några synpunkter på 
frågan. 

Om prenumerationsavgiften för de 
återstående tre kvartalen - kr. 4 :  50 

innevarande nummer av Tidevarvet, 

Natten till söndag 

- insändes t i l l  expeditionen, Sluss- 
plan I, före den 1 april, erhålles gratis 

där Elin Wägners roman 
utsättningarna för detta gruvliga brott. I 

tar sia början. 

Idén står för dörren är iden om 
Pan-Europa, redan gammalt ivrigt fö- 
reträdd a r  Tidevavet. 

m upprörande faktorn. m rma-~ 
konstaterats vid vinterns militäröv- 
ningar i Norrland. 

D t var natten till söndag det hän- kort. 

Under hela min förflutna liv har sättning, ett hemma i Broköping och den på vin och h innor .  de. Ja, det är alldeles säkert att något 
hände, ehuru d a  upplöser sig och gli- 

binda fart det med ord efteråt. 
. der Undan, d i  jag skall försöka att ha något med advokater, med rådhus- För övrigt talade vi inte med ya^. ner fram ett minne hos mig. Jag erinrade 

När kvinnorna gingo in för genom- 

ga därom. Behörighetslagens konse- tamburen samman med en ung man, Så med ens slog jag pannan i in vass ut över vattnet och stadsdelen milt för dig och sedan skall jag bedja till 
som var atsdd på utgående. H a n  pre- kant, och när den första bedövande emot. Jag drog mig tillbaka. Kloc- dig. 

Soldaten göres här till en gud. Privat- 
fru Magni får vända sig till den här och befann mig ' en ny värld , Förr Och så var denna främmande män- mördaren, som använder en likadan stu- 

det rymde av föremål och minnen av lamma handling det vet jag mycket väl. 

sin firma med livförsäkringssumman och 

notarien, Om det är något. Han är skulle jag genast ha slängt det där niskas hem vordet mitt med allt vad Det är samma handling och dock icke 

- Vad är det för något? sade ja^, Det märktes inte att våningens in- händelser. Här skulle jag nu leva el- Det är ett svalg befäst mellan den, som 
De smålogo båda åt mig och hon nehavare stod inför ett så långt, vik- ler finnas många dagar och nätter. spränger människor i luften för att rädda 

Men vad som hände om natten var den. som gör det för att rädda sitt foster- 
land. Båda vilja visserligen vinna något om allt efter en när man dör och låser ningsman. Allt var i yppersta ordning detta: 

lådorna för släktingar tills allt är upp- och packningen klar. Jag' vaknade vid att mitt hjärta med en annans död, Men de vilja vinna 

rett. Han bränner även ens brev men tag fram en minutiöst ordentlig skälvde och pinglade, som om det va- så olika saker. Och suggestionen är våld- 
olästa ifall min förordnar da .  inventarieförteckning och föreställde rit en klocka och någon dragit med na att hålla dessa två handlingar isär och 

nyutkomna bok, recenseras av E. En sådan måste jag också ha, med ledning av den for mig grytor ett otåligt grepp i klocksträngen. icke en sekund låta dem flyta ihop för 
W-ns. Anmälaren betecknar den sade jag, men jag vet inte, om jag vill och pannor, porslin, linne och silver, Kläppen slog mot klockans vägg och sig. Den som suggestionen icke verkar 

Det syntes mig ännu då jag satte mig upp darrade på, kan antingen bli mördare eller krigs- 
tjänstvägrare. Världskriget har skapat bå- 
da delarna, det vet var och en som något 
känner det andliga efterkrigsläget. 

Men då en statskyrkoman granskar fal- 
let, gillar han icke, att man ”åsätter dylika 
förbrytelser den halvt försonande titeln 

klagelsen gå vidare till dem, som föra a h  

såsom en allvarlig hit och en märk- ha ni si ung man, 
lic nyhet i svensk litteratur. 

En av de två internationellt inrik- 
tade kvinnor i Wien, fru Eugenie 

startat ett Världsbibliotek för barn, 
ger några drag från detta intressanta sanktionera krig. även försvarskrig. Dit 
a h  framgångsrika företag. 

I samband därmed delgiva vi läse- En ganska märklig förklaring ges inför de engelska journalisterna, att pandet av Paneuropa tänker sig: först hör bl. a. stat och kyrka. 
kretsen några folkvisor, som vi taga av Svenska Dagbladet på gåtan var- dessa började protestera. Undér var en tullunion, sedan en politisk. som fått sitt förtätade uttryck i orden vin 
oss friheten att citera ur Sven Sö- 
dermans ”Främmande lyrik". De il- för exc. Undéns handlingssätt i Ge- Tysklands agent och har ansvaret för Coudenhove har också i sin bok och kvinnor”. Sedan Y författaren strax 

Paneuropa, recenserad sommaren framme vid ”det sexuella njutningsraseriet 

de alt människoanden, ehuru punkt och synpunkten av N. F:s be- Här hemma har  diskussionen om- 1924 i Tidevarvet, tänkt sig lösningen och den monomana ensidighet, varmed i det 
av Paneuropas ställning till Natio- typiska nutidslivet intresset kretsar kring 

den ger sig uttryck efter folkens oli- 
ka lynnen, dock alltid är densamma. stånd i utlandet, medan den ogillas av 

kring Genèvemötet mer och mer kom 
partimotståndare i eget land. Sveriges mit in bli en inrikesfråga. den om nernas förbund så, att Europa bör det sexuella. 

politiska moral, bär Svenska Dagbla- exc. Undén överträtt sina instruk- uppträda som en precis på enhet inom ändå icke riktigt klok, ty vad menas i detta 
å o ika håll i Euro- N. F. Detta är precis på pricken den sammanhang med d u  sexuella. Författa- 

dets, är si mycket högre än utlandets, tioner eller icke. På li 
pa ha händelserna däremot givit upp- tanke, som nu i samband med G- ren talar om sådana tillbehör som cham- 

Genom ombrytningsfel har i före- att Sverige måste förkasta e n  hand. 
gående nummer namnet på föredrags- lande, som andra med lägre preten- slag till en betydelsefull diskussion om 

nèvekonflikten uppträder med fransk pagne och moderna danser med dåliga af- 

bildandet ~~ en europeisk sektion in signatur. Striden i Genève och Bra- färer och förskringningar, ' extrema '" 
hållaren vid Frisinnade Kvinnors mord som resultat siliens uppförande ha genom omstän- sammanträde i Kristianstad bonfal- Men det här stämmer ej. I denna &- digheternas makt givit fart och aktua- 

tioner på mord beundra. Detta ytt- 
rande bör roa världspressen, om den om Nationernas förbund. 

lit. Det var advokat Karin Lindeberg delsekedja från champagnen till de dåliga 
från Malmö. som höll föredrag ö er får kännedom därom. Förre österrikiske förbundskans- litet åt idén Paneuropa. affärerna (ev. förskringring och mord) 
ämnet: Lösdrivarlagen. För övrigt får man genom utländ- lem Ignaz Seipel, som gästar Sve- Det är också en tanke, som ligger i spelar ju sexualiteten ingen verklig roll. 

ska pressen bekräftat våra förmodan- rige, har för en intervjuare i ett tiden, som står för dörren och klap- det gör detsamma om kvinnor äro med. 
Förälskelse, lidelse, ömhet kan vara ett den am vad utrikesministern fått ut- samtal om den aktuella politiken par på. 

härda i Genève Han blev utsökt pi- framhållit den paneuropeiska tanken, En vacker dag komma alla att ha ganska farligt och tidsödande äventyr för 
en man, men ju mera koncentrerad käns- 

nad och plågad och själavåldtagen som f. O. just i Österrike har ett av tillägnat sig den, a h  då är tiden inne lan är ju mindre tillbehör behövas och 
under den första veckan, den som sina centra. Han önskar f ramför  allt att öppna dörren för den. Den första det är de som kosta pengar. Det är en 
slät med avbrytande av alla förhand- en ekonomisk union. Det är ju också paneuropeiska kongressen, som i som- billig fröjd att vandra på Djurgården i 
lingar och m ytterst kritisk situation den gången, som hans landsman Cou- mar skall hållas i Wien kommer på en skymningen och kyssa den älskades mars- 

kvällsvala läppar bakom en ek. 
Om det är sant allt vad som säges i d a  Chamberlain talade si illa om honom denhove-Kalergi i sin plan för ska- lämplig tidpunkt. 

halm, så är det b i r  ett bevis på att ".- 
domen glömt III älska e - n  a h  VU för 
litet om ömhet, förtrolighet och glädjen av 
att vara två 

senterade honom för mig och tillade: smärtan lagt sig, fick jag upp ögonen kan sju fo r  h a .  

bintråd är ett bestialiskt odjur. t . . .  . 
En insändare ”Gifta nor upp- 

luften, redan följts av handling på 
ett håll i landet. De radikala reform- 

häröver, få stå för insändarens räk- sade: det är en sådan, som tar hand tigt uppbrott, att d i t  krävdes boutred- 
ning. 

Den unga - 

sägas” visar, att det hot, som ligger i min boutredningsman. kortet, nu gömde jag det. 

Söndagsbarnet, Carl R. *" Ugglas’ 

tavlor och böcker. - På vår byrå finns alla sorter och ganska sällsamt, att jag nu en tid rummet av ljud. som icke hördes. 
åldrar, även kvinnliga advokater, sade framåt skulle leva bland idel främ- (Forts. å sid. 6). .:- 

Hoffman och fra Scheu-Riez, vilka Idén som står för dörren , kristidsföreteelser”. Nej. ty då skulle _- 

lustrera, synes det oss, på ett slåen- nève gillas just ut från rättsståd- fredsverkets sammanbrott. 
sätt, 

Syndabocken är funnen men man blir 

, prästerliga inlagan om nöjeslivet i SIC&- 

Devinez. 



Manövrerna först 
och hälsan sedan 

De värnpliktigas liv och hälsa har 
under de senaste dagarna varit under 
debatt i riksdagen vid t v i  olika ti l l -  
fällen. Vid lördagens plenum i andra 
kammaren utspann sig en lång och 
hetsig debatt om det moraliska ti l l- 
ståndet vid d r a  lägerplatser. Anled- 
ningen var den berömda kommunis- 
tiska soldatinstruktionen, som i som- 
ras under ett par dagar spreds bland 
de värnpliktige rom ett led i kommu- 
nistagitationen. Broschyren är dum. 
grov och osmaklig. därom är inte tu 
tal. Men har saken negligerats av 
dem, som i detta fall haft rätt om 
också icke skyldighet att åtala, så har 
den i stället blåsts upp t i l l  orimliga 
dimensioner av framför allt höger- 
pressen. Det moraliska tillståndet vid 
våra lägerplatser har säkerligen inte 
i nämnvärd grad försämrats av bro- 
schyren, som är för enfaldig för att 
gå i svenska beväringar. 

Medan andra kammaren sålunda 
ägnat sitt intresse åt de värnpliktigas 
andliga hälsa. har första kammaren 
debatterat deras lekamliga välfärd. 
Detta tycks också vara betydligt mera 
av behovet påkallat i synnerhet efter 
den gångna vinterns händelser. 

I Norrland har vintern nämligen 
varit strängare än på många år och de 
till  Norrland förlagda värnpliktiga 
ha fått sl i ta  ohyggligt ont. Under 
en manöver i Bodentrakten fick en- 

ta i 30 graders kyla, så att de på mor- 
gonen hade frusit fart vid tälten. 
Största delen av manskapet förfröso 
händer, ansikte och fötter och många 
insjuknade i lunginflammation och 

Under Östersundsmanövern, som 
försiggick i 40 graders kyla, var det 
om möjligt ännu värre Över hälv- 
ten av ett kompani insjuknade exem- 

empelvis en stor del av trupperna täl- 

måste intagas på sjukhus 

pelvis under manövern, de flesta i 
lunginflammation. Störst var man- 

Svart på vitt 
En slutförd utredning. 

Den som hyste den minsta lilla gnista 
av tilltro till att professor Thyréns ”ut- 
redning" om kvinnofriden p i  våra gator 
skulle leda till någon förbättring av for- 
hållanden bör vid det här laget ha insett 
det enfaldiga i sin tro. Ty nu har ännu 

ett tungt vägande ord sagts i frågan, denna 
gång av polismästare Hårleman. Det 
andra ordet var det första likt. om inte 
värre. 

Hr Hårleman förstår inte alls, vad man 
skriker efter. Förhållandena ha ju  visser- 
ligen inte förbättrats på sista tiden men hr 
Hårleman tycker inte, att de försämrats 
heller, a h  då så 

For övrigt kan ju  varken hr Hårleman 
eller någon annan hjälpa, att da prostitue- 
rids numera klär och uppför sig som an- 
ständigt folk. Om de det inte gjorde. d 
skulle ”herrarna” slippa, att begå dessa 
fatala misstag. Som det nu är får min 
ju förlåta dem, menar polismästaren, om 
de ryka på fel person ibland och för en 
sådan småsaks skull kan väl polisen i all 
rimligheters namn inte ingripa. 

I de framställningar, som d i  a h  d i  fö- 
rekomma i pressen, synes far övrigt hela 

Avstyrkt. 
Femte tillfälliga utskottet har nu fattat 

ställning til hrr Lindbergs a h  Öhmans 
motioner om utredning i syfte att begrän- 
sa gift kvinnas innehav av statstjänst. 
Utskottet har med en reservation avstyrkt 
motionerna. Man kan inte, anser utskottet, 
så kort tid efter behörighetslagens ikraft- 
trädande vidtaga sådana åtgärder som mo- 
tionärerna föreslagit. Vid en utredning 
skulle man otvivelaktigt stöta på en mängd 
kombinationer, som endast skulle ådaga- 
lägga ohållbarheten i de krav motionärerna 
ytterst syfta t i l l .  Många äktenskap äro 
nämligen t i l l  stor del och i vissa fall hall 
a h  hållet byggda på hustruns arbete a h  
att beröva henne förtjänsten skulle vara 

backe. 
Samma öde som drabbat dessa motioner 

har också övergått hr Lalléns motion om 
ett gemensamt kommunalt organ för de 
olika strävandena för kroppskultur a h  
stegrad hygien. Detta arbete, säger ut- 
skottet, uppbäres nu med oh stridlig fram- 

tt frivilligt intresse a h  det stat- 
a eller kommunala organ som motio- 
nären avser, kan lätt förkväva den fri- 
villighet, vilken ensam kan skapa den en- 

tusiasm, som för till målet. 
Utskottet framhåller emellertid, att på 

många områden särskilt ifråga om ökad 
hygien bör det allmänna gripa in i högre 
grad än hittills Det viktigaste i detta iv- 

ningsverksamhet särskilt i skolorna a h  på 

detsamma som att ställa familjen på bar 

seende synes "._ en planmässig upplys- 

lägerplatserna. 

Från riksdagen 
Borgerlig begrav ning. 

Vid 1925 års riksdag framlade som be- 
kant regeringen en proposition mad förslag 
till lag om ändrad lydelse av jordfäst- 
ningslagen. Förslaget gick i huvudsak ut 
på att under vissa omständigheter upp- 
häva det kyrklig. jordfästningstvånget för 
svenska kyrkans medlemmar så att jord- 
lastning kan ske enligt ett av staten er- 
känt främmande trossamfunds ritual även 
när det gäller medlem av statskyrkan. 
Denna proposition bifölls av riksdagen 

och remitterades därefter t i l l  kyrkomötet 
för inhämt 
mötet god 
därtill ett 

kyrkornas upplåtande vid icke kyrklig be- 
gravning. 

Enligt Kungl. Maj:ts förslag skulle av- 
görandet om kyrkas upplåtande för bor- 
gerlig begravning for varje fall överlåtas 
ar vederbörande pastor. Detta godtogs 
emellertid icke av det konservativa kyrko- 
mötet, som i stället till det ursprungliga 
lagförslaget om borgerlig begravning fo- 
gade orden: men må ej kyrka upplåtas. 

Med anledning härav föreligger vid 
årets riksdag ny proposition i ämnet. 
I denna föreslår Kungl. Maj:t att kyrka 
må kunna upplåtas t i l l  jordfästning efter 
annan ritual än svenska kyrkans ”när sär- 
skilda skäl därtill äro.” 

Vid frågans behandling i första lagut- 
skottet reserverade sig emellertid en del 
av utskottets ledamöter för en negativ 
formulering av samma r ik :  kyrka må ej 

t i l l  äro” Denna formulering antogs även 
av kamrarna sedan justitieministern för- 
klarat att han i enighetens intresse för- 
ordade reservanternas förslag. Nu åter- 
står att se, r a d  kyrkomötet anser om denna 
formulering. 

upplåtas ”med mindre särskilda skäl där- 

Skönlitteratur. 

frågan ha fått en överdriven betydelse. 
Polismästaren slutar sitt inlägg med nå- 

got, som antagligen skall vara en kv kvickhet. 
men i så fall både billig a h  olämplig. 
Hin säger sig ej tro, att nutidens kvin- 
nor äro i särskilt behov av Okat skydd 
mot närgångna min. 

Den överklagade banktjänsten. 
NLr en ny lag rmnit nrdfäoiclw drö- 

jer det ju alltid en tid. innan den vuxit så 
in i det allmänna mrdvetindrl att dess till- 
l ampnde  kan l e  rrnt automatiskt utan 
att ricka uppirendi. lonining eller opa-  
sitioil. P i  denan företeelse är behörig- 
hetslagen ett L sanning lyandc exempel. 
Hittilldags har det oss raaiiet icke i ett 
enda fall hänt, att en ledig nristiinst rl- 
tcr denna l m w  ikraftträdande kuffr med 
m krindis sokandc ytan att delta UPP- 
vi& en o~~msti ion~. i torm från de mrnl ik  
konkurrnrrnar rida Deras klagoskri ha 
udiillig upptagits i dagspressen a h  VI- 

derbörligen underslru*itr - varefter 
l i ~ n a e n  overklagats LY m eller flera sö- 

kmdcn 
Detta är just vad som skett med den i 

Tidevarvet förut omnämnda kammarskri- 
varetjänsten i 16:de lönegraden vid riks- 
bankskontoret i Gävle. Denna söktes av 
flera obefordrade tjänstemän samt ett 
kvinnligt kontorsbiträde. Då denna var 
tre år äldre i tjänsten än någon av sina 
manliga konkurrenter a h  i nästan 4 år på 
förordnande uppehållit tjäna i 16:de löne- 
graden blev han följaktligen utnämnd till 
platsen i fråga. 

Denna utnämning har icke bara i pressen 
utan även från riksbanksledningens sida 
kommenterats med ett beklagande för de 
manliga tjänstemännen, som gått in i riks- 
banken med hopp om relativt snabb '*- 
fordran, men som nu so sina befordrings- 
möjligheter skarpt reducerade t i l l  följd av 
de kvinnlig. konkurrenternas uppdykande. 
De manliga konkurrenterna ha nu också 
hos Bankutskottet överklagat utnämnin- 
gen ifråga 

Det är för övrigt ganska intressant att 
taga del av besvärshandlingarna, av vilka 
klart och tydligt framgår att den hinn-  
liga sökanden är den i i tjänsten äldsta och 
beträffande tjänsteförordnande mest meri- 
terade bland de rökande. vilket också in- 
tygas av vederbörande kontorstyrelse. Men, 
säger en av de överklagande, det torde 
vara en gängse uppfattning, att den kvinn- 
liga personalen t rots lång tjänstetid och 
trots det förhållande, att inom densamma 
finnas tjänstemän med för manliga e o. 
tjänstemän stipulerade formell kompetens 
ännu avsevärd tid icke borde befordras till 
högre tjänster (i 16:de lönegraden och 
därutöver). En underbar gängse uppfatt- 
ning, det ma vi då säga! 

regeringen vidtager skyndsamma och 
ef fektiva åtgärder i den brådskande 
angelägenheten att på sätt 1925 års 
riksdag begärt. bereda värnpliktiga 
större trygghet till l iv och hälsa? Och 
kan man förvänta av regeringen, att 
den för riksdagen 'framlägger förslag 
till ny lagstiftning om fullgod ersätt- 

pellanten emellertid inte hört av 
och då denna angelägenhet är viktig 
och brådskande ville han rikta rege- 
ringens uppmärksamhet därpå. An- 
nars vore det fara värt, att det drunk- 

ningsförslag beslöt riksdagen att hem- 
ställa till Kungl. Maj :t att  taga un- 
der övervägande vad som kunde gö- 
ras för att bereda de värnpliktiga 
större trygghet ti l l liv och hälsa. Lik- 
nande beslut fattades även om ny lag- 
stiftning om ersättningsanspråken. 
Något vidare resultat av denna hem- 
ställan till Kungl. Maj:t hade inter- 

klarade försvarsministern, a t t  rege- 
ringen redan vidtagit åtgärder i. det 
syfte interpellanten avsett. Man hade 
uppbådat arméförvaltningens sjuk- 
vårdsstyrelse, marinöverläkaren och 
riksförsäkringsanstalten. Vad kan 
man då mera begära? 
För vanligt enkelt lekmannaför- 

stånd ter det  sig utan tvivel både 
praktiskt och humant att i väntan på 
utredning och lagstiftning förlägga 
manövrer som de ovan relaterade till 
en lämpligare tidpunkt. Men det är 
måhända en alldeles för enkel lös- 
ning för fackkunskapen, som tycks 
sätta manövrerna i första rummel och 
truppernas hälsa i andra. Det lär nog 
hinna bliva både sol och vår och 40 
grader mer än en gång, innan alla 
styrelser och kommittéer och sakkun- 
niga hunnit uttala sig i frågan. 



Behörighetslagens konsekvenser 
Det var många och lå 

nan den s. k. behörighetslagen 
n- uppfattning som gör sig mest gällan- 

ma arbete, samma kompetens — 

med undantag av en del poster, för- 
enade med polismyndighet och andra 

righetslagen har nu varit i kraft se- manliga och kvinnliga löneskalorna till 
dan 1 juli 1925 och det kunde vara ett gemensamt lönereglemente vilket 

uppgjordes så att de dåvarande kvinn- 
av ett visst intresse att se, hur den liga befattningarna inplacerades i den 
nya lagen verkat ifråga om befordrin- manliga löneplanen och denna utbygg- 
gärna för tjänstemannen i statens des nedåt med erforderligt antal Iöne- 
tjänst och till vilka konsekvenser den grader för att möjliggöra ett inpas- 

liten Tidevarvet till därför gjort en sande av de lägsta kvinnliga befatt- 
kvinnor såväl inom de affärsdrivande ningarna. Beträffande sättet för 

inplaceringen valde man den s. k. 
de verken som statens verk angåen- kvantitativa metoden d. v. s. de då- 
de denna rak. 

Från vissa håll svarades det, att varande kvinnliga befattningshavarna 
man praktiskt taget icke haft någon inplacerades s i  att deras nya löner i 
känning alls av den nya lagen. Några ras dåvarande sammanföllo med de- 
landvinningar från ile for minnen 

tjänsteställning än de dittills haft och 

förordnanden till lediga tjänster över huvud taget företogs ifråga om 
sa befattningar ha hittills gjorts efter 
gamla principer. 

Det är visserligen att beklaga att sam för vederbörande tjänsteinneha- 
befordringsmöjligheterna för de man- vare Detta förhållande jämte riks- 
liga tjänstemännen i så hög grad re- befattningshavare at t  undantaga kvinnlig 
ducerats, men det är icke desto min- befattningshavare från rätt att åtnju- 
dre synnerligen osympatiskt att få ta lön enligt högsta löneklassen inom 
höra att konkurrensavunden tager sig vederbörande lönegrad väckte genast 
sådana uttryck som att på ett eller stark opposition från kvinnohåll. 

kunna t a g  några exempel ur annat sätt lägga hinder i vägen för den gemensamma löneskalan för att 
kvinnorna att röka ledigförklarade 

olika lönegrad. 

dylika innehavas av kvinnor”. Behö- sammanslogos de två gick igenom 

förut reserverade tjänsteområdena ha emellertid ifrån att denna inplace- 
inte gjorts Sökande av båda könen ningsmetod gav dem en helt annan 

Vi 

belysa denna ogynnsamma inplacering 
ler genom att uppflytta dem i högre gör förutvarande kvinnlig assistent av 
lönegrad varigenom kvinnorna bliva 4:de klass samma arbete som manlig 

konkurrenshänseende underlägsna assistent av 3 :dje I nya löneskalan är Sådant har hänt och visar hän på en emellertid denna kvinnliga tjänst in- 
placerad 4 lönegrader under assistent 

mycket farlig utveckling. 
Ett beklagligt faktum är även att 

av 3:dje klass och skild från denne 
genom två andra tjänster Inom utri- 
kesdepartementet har förste kanslist 
och kanslist precis samma arbete. Den 
senare förutvarande kvinnliga befatt- 

ligt att undgå att det under sådana Översköterska är placerad under den 
förhållanden blir den manliga partens lägsta manliga skötaren o, s. v. Ett 

typiskt exempel ha vi, när det gäller 
de kvinnliga kontors- och kanslibiträ- 
desbefattningarna inom verken. Dessa 
äro nu skilda i t  genom expeditions- 
vakttjänst. S ö k a  sålunda ett kon- 
torsbiträde och en expeditionsvakt 
samma kanslibiträdesbefattning så 
får expeditionsvakten denna tjänst. 
Och detta oaktat han icke alls halt 
samma arbete förut. vilket däremot 
kontorsbiträdet haft. Därtill kommer 
att expeditionsvakten förut icke varit 
kompetent att söka den för kvinnor 
förbehållna kanslibiträdesbefattnin- 
gen. I stället för att öppna nya vä- 
gar har behörighetslagen i detta fall 
stängt befordringsmöjligheterna för 
de kvinnliga tjänstemännen 

ningen inplanerades i står i B:16 

I post och telegraf. 

i de affärsdrivande verken, fram- 
för allt inom posten och telegrafver- 
ket, im många av  de kvinnliga tjän- 
stemännens ställning till följd av den- 
na inplacering så ohållbar, att man re- 
dan sökt få rättelse på dessa förhål- 
landen, ehuru endast en kart tid för- 
flutit sedan behörighetslagens till- 
komst Detta gäller post- och tele- 
grafexpeditörer och förste post- och 
förste telegrafexpeditörer, vilka be- 
fattningar placerats i I I :e respektive 
12:e lönegraden medan de förutva- 
rande manliga befattningarna äro upp- 
tagna i 15:e och 17 :e lönegraderna 
D e  kvinnliga postexpeditörerna ha t. 
ex. genom denna placering icke blott 

kommit att stå 4 lönegrader lägre än 

rings-system” angående inkomster och 
arbetstillfällen, så är det ju anmärk- 
ningsvärt, att endast gifta lärarinnor 
skola bli offer för detta. Mången lä- 
rare t. «(. har flera befattningar och 
förtroendeuppdrag av flera slag både 
i stat och kommun utom sin egent- 
liga tjänst men dessa behöva icke alls 
bidraga till ransoneringen. Ej heller 
märker man därvidlag, att bisysslorna 
ofta äro förenade med stora svårig- 
heter att fullgott sköta skolintresset 

Naturligtvis böra de arbetslösa 
hjälpas med alla t i l l  buds stående me- 
del. Först och främst genom arbete. 

Enligt nutida krav på undervisnin- 
gen borde en klars i folkskolan ej be- 
stå av mer ä" 25 elever. Oerhört 
många klasser äro överbefolkade. Dir 
bleve alltså tillräckligt nödhjälpsar- 
bete. 

Något annat, som även behövdes 
vid våra folkskolor, är inrättande av 
flera I. k. hjälpklasser, där de mindre 
begåvade finge en för dem avpassad 
undervisning, Som det nu är på de 
f lesta ställen i v i n  land, får man 
"draga" de underbegåvade genom 
klasserna till sorg för dem själva och 
till hinder för de normalt begåvade. 
Som hjälpklasslärare och lärarinnor 
kunde de arbetslösa a r  lärarekåren 
har utföra en god gärning. 

Vidare borde inga nya elever inta- 
gas i seminarierna, förrän de nu in- 
t a ~  och de förut arbetslösa erhål- 
lit varaktig anställning. Seminarier- 
nas lärarekår, som så småningom 
härigenom blev arbetslös en tid, 
borde under denna få pröva sina 
teorier i praktiken genom tjänst- 
göring i folkskola eller andra barn- 
skolor fart med bibehållande av titel 
och tjänsteår m. m. som vid semina- 
riet samt med rätt att återfå tjänsten 
där. 

Indragning av vissa seminarier 
isynnerhet småskoleseminarier blir en 
fråga, som tarvar utredning med det 
snaraste. 

Men att avskeda gifta lärarinnor 
och för all framtid utestänga dem 
från tjänstgöring i skolan till förmån 
för de nu arbetslösa är hide obarm- 
härtigt och orättfärdigt, isynnerhet 
som inga andra kategorier i samhället 
bli utsatta för dylikt för de arbets- 
lösas skull E—. 

Gifta lärarinnor 
uppsägas 

Enligt Norrbottens Tidning har 

tjänstgjort 5 år och trätt i äktenskap, 
och skulle uppsägningen gälla även 

andra lärarinnor under lika förhållan- 
den inrim församlingen 

Uppsägningen innebär icke någon 
som helst anmärkning mot de uppsag- 
da, utan grundar sig på dels skolrå- 
dets insikt om att ofta alltför stora 
svårigheter möta att  förena familje- 

intresset och skolintresset och dels på 

grund av överproduktion på lärareba- 
nan är mycket bekymmersam. 

Ovanstående meddelas i Svensk Kaffe och socker företeelse, ansåg talaren, men tills bättre 
Läraretidning 3 mars i år. Troligen tider stunda, måste statsmakterna gripa in. Genom passivitet från statsmakternas sida 

an man ställa så till, att den inhemska entlediga gifta lärarinnor olagligt. Kvinnor sammanträde p i  måndagen hade 
Entledigandet kan nog e j  ske av an- man som diskussionsämne valt det sktuella 
dra orsaker än att platsen indrages spörsmålet kaf fe  och socker. Det blev För betodlarna själva är det av ringa 

eller att skolan skall omorganiseras emellertid sockret som diskussionen huvud- vikt, Om de på sin jord odla betor eller 
Icke för att bereda någon annan sakligen kom att röra sig Om. Inledarna något annat, men för den stora skara a v  

(ogift) pats. riksdagsmännen Pers och Jönsson i Revin- arbetare, som under sommaren sysselsättes 

i frågan om ökat skydd åt d*" inhemska lingen bliva mycket kännbar. Den for- 
tjänst, som de sydsvenska småbrukarna och 

sina i alla andra avseenden likställda företrädde de sydsvenska torparna samt deras hustrur och barn ha 
manliga kolleger utan de åtnjuta även betodlarnas intressen och utvecklade i sitt under sommaren på betfälten, ii ett nöd- 
lägre avlöning än de manliga tjänste- anförande de skäI, som tala för ett ingri- vändigt tillskott till deras magra årsbud- 
min, till vilka de förut stått i befäls- pande från statsmakternas sida till skydd get. 
ställning. Samtliga motioner. som r id  årets riks- 
intaga telegrafexpeditörerna, som industrien. Det nuvarande tryckta läget dag väckts i syfte att skydda den inhem- 

fackutbildning på sockermarknaden är endast en kristids- ska betodlingen och sockerindustrien har emellertid avstyrkts av vederbörande ut- 
ställda en lönegrad lägre än exem- skott. 

Hr Pers företrädde däremot en stora pelvis de manliga radiotelegrafisterna 
med endast folkskola och lägre fack- skara av konsumenter, som i allmänhet an- 
utbildning. Vidare är en telegrafex- ser, att sockret är tillräckligt dyrt rom 
peditörs arbete mycket mera krävande det ä r  

Betodlingen är i alla fall, ansåg talaren, och kvalificerat i n  en radiotelegra- 
en konstprodukt här uppe i höga Norden fists. 

där vi sakna icke bara Söderns brännande Trots framställningar från såväl 

sol utan även en tillräcklig billig arbets- 
kraft för att det skall bliva en verkligt kvinnliga telegrafpersonalens förening 
lönande näring Kunde man ifråga om all 

och tillstyrkanden från generalpost- 
styrelsen och telegrafstyrelsen säger annan odling tillgripa den utvägen att gå 

t i l l  staten a h  få hjälp i allt trångmål, så sig kommunikationsministern icke 
kunna föreslå riksdagen annat än en trodde talaren, att det skulle gå att odla 

en hel del underbara a h  nyttiga växter ytterst obetydlig uppflyttning, som på 

här uppe, som man kunde ge människor långt när icke motsvarar arbetsupp- 

ifrågavarande tjänstemän i Kungl. 
M a j  :ts proposition angående omklas- 
sificering av postkontoren samt tele- 
grafverkets och statens järnvägars 
stationer m. m. 

Vad förhållandena inom postverket 
beträffar har emellertid hr Julin i 
första kammaren framlagt en motion, 
i vilken han föreslår vissa övergångs- 
bestämmelser för de nuvarande kvinn- 
liga postexpeditörerna och förste 
postexpeditörerna Den nu gällande 
hela sin anda stridande mot den lik- 
ställighetsdprincip, riter vilken behö- 
righetslagen antogs enär de manliga 
och kvinnliga tjänstemännen, som 
skilts åt genom lönegrader, ha samma 
arbete och samma kompetensfordrin- 
gar. Till följd av vissa organisatori- 
ska förändringar inom postverket an- 
ser emellertid hr Julin, att det vore 
riktigart med endast övergångsbe- Bygge och Bo, en praktisk konserverings- 
stämmelser för de nu anställda tjän- apparat, som tilldragit sig husmödrarnas 

stora intresse “Svea”-apparaten möjlig- 
gör, därigenom att den kan fästas rid vat- 

stemännen. Han föreslår i enlighet 
härmed, an  nuvarande postexpeditö- 
rer och förste postexpeditörer må tenledningskranen, att på in snabbt och en- 

kelt sätt sterilt tillsluta alla slags kon- 
servglas. “Svea” lämpar sig såväl till 

uppflyttas i respektive 15:e och 16:e 
lönegraden. 

konservering av tillagade maträtter som 
till konservering resp. förvarande av kal- 

Ännu en motion har emellertid 

till rätter. Den lättskötta apparaten som 
väckts i ämnet av fröken Hesselgren 

ställer sig mycket billig i inköp är även 
Motionären anser icke, att nämnda 

ekonomisk enligt auktoriteternas omdöme 
övergångsordning är motiverad utan 
en för personalgrupperna bestående 
förbättrad såväl tjänste- som löne- omdöme 
ställning ar vad rättvisan kräver. Frö- 
ken Hesselgren hemställer därför, att 
post- och telegrafexpeditörerna må 
uppflyttas i 12:te respektive 13:de lö- 
negraderna 

Vi hoppas att åtminstone denna 
synnerligen blygsamma begäran måtte 
bifallas ar statsmakterna 

är det omtalade förfaringssättet att Vid Stockholmsförbundets av Frisinnade 

betodlingen nedlägges 

När man nu vill införa “ransone- ge, företrädde rakt motsatta ståndpunkter på betfälten, skulle en omläggning av Od- 

betodlingen och sockerindustrien 
Hr Jönsson 

En lika ohållbar ställning för den inhemska betodlingen och socker- 

posttjänstemännens förening som 

gifter och fordrad kompetens av sysselsättning med 

Talaren drog upp en paralell mellan soc- 
kerindustrien och järnhanteringen som 
också den befinner sig i en kris, betydligt 
svårare än sockerindustrin. Ilen här är 

det inte fråga om någon hjälp från statens 
sida. Det är bara att se tiden an och in- 
vänta ett bättre läge på världsmarknaden 
Detsamma böra skåningarna göra i stället 
för att ständigt bygga på riksdagens väl- 
vilja 

Såväl hr Jönssons som hr Pers im- 
punkter vunno tydligen anklang bland åhö- 
rarna att döma av den efterföljande dis- 
kussionen i vilken inlägg gjordes både för 
och emot ökat skydd för den inhemska 
sockerindustrin 

placeringen anser motionären vara t i l l  

För husmödrarna 
Firma Werner Lindblom utställer på 



Söndagsbarnet Bäcken under liden 
(Tysk folkvisa). 

Carl R. af Ugglas, konsthistorikern, 
kritikern och författaren, har omsider Det  rinner en bäck under liden. 
gett ut sin länge bebådade bok Ett kvarnhjul löper däri. 
”Söndagsbarnet”. Den som väntar på Det löper långt mera hastigt, 
något gott, väntar aldrig for  länge, då Eva-lill går förbi. 
och det är välgörande med de förfat- 
tare, som spara sig, tills de kunna ge Där sjunga så många fåglar 
verklig konst. Det är vad Carl av och ** om sin bästa vän. 
Ugglas har gjort i och med ”Sön- Men där två älskande skiljas, 
dagsbarnet”. Det är längesedan jag växer ej gräset igen. 
läste m så intressant bok som ligger 
helt i linje med modernt tänkande. Och nu är min visa sjungen, 
Man tänker på Marcel Proust och Pi- 
randello, när man läser Ugglas. Han 

ty kvarnen har slutat att gå 
Gud skydde dig, hjärtanskära, 

har samma förkärlek för att uppsöka 
de dolda trådar som binda och him- 
ma själarna, samt sedermera framläg- 
ga den psykologiska kris, som med ett 
hugg skär av dessa trådar och kom- blir en fix idé, som bestämmer hela 
mer själen att sträcka på sig finna hennes liv och förkrymper hennes sig själv och bli fri, Freud är na- själ. Hon älskar att sitta och tala om 
turligtvis inte långt borta - frågan sin underbare Fritz med sin väninna 
är om inte Ugglas är den förste för- fröken Prietschler, vilken sedan gam- 

ligt noggrann psykoanalys förenat icke där hon lever i sin lilla kammare mel- 
blott njutbar utan förnämlig skönlit- lan broderade turturduvor och blod- 
terär form. Det ligger i sakens natur, röda plyschrosor. Från denna falska 
att boken ei kan vara lättläst, därtill romantik pendlar hennes själ, när hon 
är innehållet för koncentrerat. Men kommer ut bland människorna, till en 
har man en gång fängslats av den, obalanserad fientlig stämning, under 

vilken omedvetet ligger insikten am släpper man den inte. Den första och längsta novellen, den bittra verkligheten: det menings- 
Söndagsbarnet. ger ett avsnitt ur den lösa offret av sonen för det s .  k. for- 
slälshistoria, som försiggick när män- terlandet. 
niskorna reagerade inför kriget. Det Så kommer 1914 års världskrig, 

som aldrig jag kan få. 

fattare i Sverige som med vetenskap- malt målar världen i pärlemorfärg, 

Elisabeth Eurén: 

S t e h p e n  H o b h o u s e  
En själ I konfllkt med statsmaskineriet 

II. 

Det n y a  huset Världsbibliotek för barn 
Av Eugene Hoffman. 

Mer och mer får man klart för Den ljusa dog är liden 

och värst för den som sorgsen är sig hur mycket en gemensam för- 
valtning av folkens andliga rikedo- 
mar skulk betyda för mänsklighetens och ingen utväg ser. 

Om högt din vän du älskar, utveckling Personer från vitt skil- 
han snart blir otacksam. da länder arbeta på att få till stånd 
för all den kärlek som du ger. en sådan förvaltning För dess för- 
du får till tack blott skam. verkligande har man grundat ett bok- 
Väl tusen blanka stjärnor P i  helt kort tid givit ut hundratals 
högt i Guds himmel stå. barnböcker tyska engelska och 
Jag väljer den som skiner mest franska till tjänst för alla världens 

barn. Dessa böcker utgöras av klas- 
siska och moderna författare från 

och bygger hus därpå 

olika länder, vilkas innehåll, kan va- 
ra lämpligt och tillgängligt för bar- 

ner i kriget men e j  gått ”udenom” nen. Översättningarna verkställas av 
utan tvärs igenom sin sorg, bidrar litterärt kunniga personer prydas 
också till att bitterheten försvinner med goda illustrationer och givas ut 
Hon återfinner sig själv i tjänande i en så stor upplaga, att priset kan 
kärleksgärning bland krigets offer  på hållas lågt (de kosta blott några få 

Utgivarnas planer sträcka sig ändå 
med psykologisk skärpa och trovär- längre. Varje skola borde årligen gi- 
dighet. I den finns blott en konstru- va varje lärjunge minst tio av dessa 
erad detalj, synes det mig. 1914 års små böcker. Efter  fullbordad skol- 
krig fann henne som 80-årig gumma. gång skulle då varje barn vara i be- 
Man kan inte lata bli att undra - sittning av ett eget bibliotek p i  un- 
äger verkligen en 80-åring nog spän- gefär hundra böcker, vilket innehål- 
stighet för att åter taga sin forna själ ler världslitteraturens förnämsta 
i besittning? verk. En sådan boksamling skulle 

De två övriga novellerna behandla äga sin betydelse såsom ett skydd 
även allvarliga motiv, respektive en mot dåliga böcker (tendenslit- 

(Kroatisk folkvisa). 

och nu går solen " P I  - 

sjukhuset. ören). 
Fru Goldapfels historia är skildrad 

prästs själsstrider angående den eviga 
fördömelsen samt en prästfrus genom- 

är en stackars mor, fru Goldapfel, fyrtiofem år senare. Fru Goldapfel som ser sin son Fritz, söndagsbarnet, ser som i en dröm, hur allt upprepas 
som intet ont kan hända, draga ut i från förr. Unga män draga ut med brott från ett dömande och självgott 
kriget - 1870 års krig - med offer- offerglöden i sina ögon och ordet fo- sinnelag till en allförbarmande kärlek 
glöden i sina ögon och blott ett ord - sterland på läpparna. Men till verk- till en olycklig och förtappad själv- 
fosterlandet- på läpparna. Han kom- ligheten återkallas hon ej förrän hon spilling. Till detta genombrott hjäl- 
mer ej tillbaka -men han står ej på en dag får se en ung soldat som liknar pes hon genom minnet av en ung- 
listan av döda utan av saknade. Detta hennes Fritz. sårad bäras förbi på ga- domssorg. De båda berättelserna stå 
ger modern ett kryphål undan sorgen. tan. Hon följer honom, vakar vid pa samma höga konstnärliga nivå som 

Hon hennes invaggar älskade sig Fritz i förhoppningar ännu lever - att ja, hans va"& sjukbädd k~~~~~~ och med blir genom ett människo- den le- (Ur Sven Söderman: Främmande ”Söndagsbarnet”. bok är något nytt 
att han kommit till makt och ära i öde, så likt hennes sons, klar över sitt och märkligt i svensk litteratur. Den 
generalstaben Denna hennes tanke livs öde, sin fixa idé och sin falska 

na. Bekanskapen med den unge man- 
nens mor, den behärskade, nobla ge- 
neralskan vilken har förlorat flera sö- 

Folkvisor 
lyrik.) 

bör finna m intresserad läsekrets. 
E. W-ns. 

inställning till världen och människor- Varför? 
(Rysk folkvisa). 

Då solen dock skall släckas, varför 
Då glädjen dock skall gäckas, varför tens altare 
O, moder, vad är glädje? 

tändes den? En skärv på idealite- 
sändes den? 

Vi för- Indragningen av Anna Sandströms se- 
vändes den? minarium mot vilket Tidevarvet tidigare 

opponerat, har nu behandlats i flera av 
Då hjärtat vaknar strömmar det och de dagliga tidningarna ledare. Så an- 

strider det. märker Sockholmstidningen, att detta re- 
Av älskogsvånda ömmar der och geringsförslag går stick i stäv emot skol- 

kvider det. överstyrelsens uppfattning samt skriver vi- 
O, moder vad är hjärtat? Varför dare: ”Ur sparsamhetssynpunkt har frågan 

lider det? ytterst ring. betydelse. Man bör icke i 
följd av förhållanden, som kanhända kom- 
ma att visa sig vara övergående, rasera 

nöddes jag. lärarutbildningsanstalter, som kunna bli 
värdefulla att ha i en snar framtid.” 

föröddes jag? Dagens Nyheter skriver: "I förhållande 
till statens seminarier har Anna Sand- 

föddes jag? ströms snarare varit d e n  givande än 
den tagande. Det skulle vara en åtgärd 
av drakonisk mekanisk och minnesslö 
otacksamhet att på föreslaget sätt löna en 

Till l i v  på jorden mot min vilja 

Av Gud och människor med kval 

O, moder, moder, moder, varför 

teratur och annan litteratur, som för- 
stör folken). I varje land finnas för- 
visso de, som i diktkonsten och ung- 
domens införande i densamma se en 
helig sak och vilja uppbringa nödiga 
medel till detta. 

I förteckningen på Sesamförlagets 
böcker fattas naturligtvis icke de 
svenska diktarna. Rydberg, Topeli- 

gor us, Lagerlöv, glädja för svenska närvarande sägner ungdomen och sa- 
I hela världen. 

I engelska tyska och Schweiziska 
skolor användas för närvarande des- 
sa små böcker till läseböcker och i 
Amerika, där pressen gjort allt för 
att sprida kännedom om världsbiblio- det i skolorna. man snart att införa 

Målet för denna verksamhet är 
klart: nämligen att närma folken till 
varandra i det att människorna redan 
på ungdomens känsliga stadium få 
klart för sig att människoanden dock 
är densamma över hela jorden ehu- 
ru den utformar sig olika i de  olika 
länderna. Hur kan en människa, 
som verkligen tillägnat sig en Shak- 
spere, en Dante, en Molière, en Ryd- 
berg, en Goethe, hata och förakta 
främmande nationer? Detta betyder 
ej att man skall förneka sin nationel- 
la egenart, det betyder endast att man 
skall lära sig inse även de andra fol- 
kens värde, i det att vi tillägna oss 
blomman av dens  andliga kultur. I 
det v i  så göra banas en väg fram till 
en renare och fullkomligare mänsk- 
lighet 

idealisternas psyke och tänkesätt, fram- 
lade i blindo, förskräckta på grund av 
det stora antalet samvets-krigstjänst- 
vägrare, och dömde utan någon som 
helst enhetlighet i principer, nyckfullt 
och orättvist. Mycket vittnesgilla och 
namngivna ögonvittnen till domstols- 
förhandlingarna skildra dessa dom- 
stolar såsom behärskade av fördomar, 
lynnighet, hätskhet, okunnighet och 

Kväkarnas ledning tillkännagav risk. De flesta av dem nekade att missförstånd; allt detta gjorde dem 
emellertid genast, att de alls icke vil- taga någon som helst befattning med till pinorum, där människors väl och 
l e  mottaga någon undantagsställning kriget - man vet hur lätt steget är ve under den största brådska avgjor- 
på¨ grund av sin religiösa åskådning, från militär till industriell tvångs- des. Utav 16,100 krigstjänstvägrare 
utan de ville stå sida vid sida med an- plikt - således icke heller mottaga på grund av samvetsbetänkligheter 
dra utanför deras samfund varande. någon plats, som skulk möjliggöra sattes 6,261 i mer eller mindre hårt 
men ensamstående människor, som att skicka ut en frigjord man i kri- fängelse. Av dessa dogo under fän- 
voro av samma övertygelse i fråga get. I mars 1916 började speciella gelsetiden eller strax efter frigivan- 
om kriget, och fullt ut dela deras lokala krigsdomstolar att handlägga det e j  mindre in 74; antalet av  dem 

mål mot krigstjänstvägrare. Ehuru som genom omänsklig behandling för- 
Källor: and Con- värnpliktslagen medgav befrielse från lorade sitt förstånd, uppgick ti l l  31. 

science. A. History 1916-1919”, av krigstjänst för vägrare på grund av Stephen Hobhouse var på grund av 
John W. Graham. 1922 "Essays and verkliga samvetsskäl, tillämpades det- tre olika anledningar fysiskt olämplig 
Addresses” av Gilbert Murray, 1921. ta nästan b a n  på präster och missio- för krigstjänst och kunde lätt hava 
Nummer av kväkarnas organ "The närer. Domarna - mest sådana lokala erhållit ett friande läkarintyg, men 

pampar, som under den föregående ti- Friend". 
Anna Vedde: Kvækerne. 1924. den visat stor iver att värva soldater De övriga gingo t i l l  ambulanser, sjuk- 
Corder Catchpool: On t w o  Fronts. -voro, de flesta av dem, blankt okun- hur a h  olika slag av civilarbete vilket i 

”Conscription 

1919. niga om de kristna eller icke-kristna praxis blev ett strängt straff. 

nekade an begagna sig av denna för- slut, blev han försatt på fri fot men 
del. Den domstol, som hade att hand- de militära orderna upprepades ge- 
lägga hans mål, ”begick i vrede och nast. Naturligtvis nekade han an åt- 
oförstånd orättfärdigheten att lyda dessa, och följden blev två års 
neka att godkänna hans av samvetet straffarbete under mycket svåra vill- 
påbjudna krigstjänstvägran och be- kor; de upprepade domarna medförde 
ordrade honom till tjänstgöring vid nämligen strängare villkor än ett 
en fransk ambulansavdelning.” (Gil- sammanhängande straffarbete. 
bert Murray). Av två skäl kunde Alla som känna fångvårdsförhål- 
Hobhouse icke åtlyda denna order. landen veta, att det som näst efter 
Liksom så många andra framstående själva cellstraffet mest tar på en fån- 
män i de dagarna ville han icke un- ge, är den ständiga tystnaden. I det 
derkasta sig en befallning, som gjor- engelska fängelsesystemet ingick då 
de honom till en utskriven soldat; ic- - nu lära en del reformer vara in- 
ke heller ville han inträda i någon or- förda, just tack vare de f. d. ”sam- 
ganisation, som var till hjälp för kri- vetsfångarnas” avslöjanden av regi- 
get. Han vädjande icke heller, såsom men - att det minsta ord eller ens 
han av många enträget ombads att småleende var förbjudet. Den obe- 
göra, till högre instans Många av tydligaste vänlighet, som en fånge vi- 
hans vänner, de flesta kväkare voro sade en medfånge bestraffades 
redan i fängelse, och ham princip stängt.  Allt var inriktat på att gö- 
”att göra sig till ett med de under- ra fångarnas sinnen så hårda som 
tryckta” förbjöd honom att svika möjligt. Man tänkte sig nu en man 
dem, Han gick i fängelse och neka- av utomordentligt fin och rik själs- 
de där att åtlyda militära befallnin- läggning en Stephen Hobhouse i 
gar. Han blev då ställd inför krigs- denna atmosfär, och med honom tu- 
rätt och dömdes till flera olika mili- sentals andra, läkare, jurister, ingen- 
tära straff, som kulminerade i 112 jörer, affärsledare, konstnärer, lära- 
dagars tvångsarbete. Då detta var re, författare, kroppsarbetare av alla 

den 



Mänsklighetens parlament 
Den japanske professorn Inazo 

Nitobe, förste undersekreterare i N .  
F., skildrar i följande artikel den at- 
mosfär, som under 6 år har rått un- 
der dess rådplägningar. En alldeles 
särskild relief få dessa dagar hans 
forsäkran om att där alltid rått “väl- 
vilja mot alla", självbehärskning och 
måttfullhet. Pro f .  Nitobe är kristen 
och kväkare och ser d e t  goda hos 
människor och institutioner. Måtte 
hons tro inte komma på skam. Det 
är optimisterna, som föra världen 
framåt! 

Till sitt innersta väsen och sitt yt- 
tersta syfte är  Nationernas Förbund 
något andligt. Dess politiska meto- 
der och dess ekonomiska åtgärder få 
icke göra oss blinda för detta fak- 
tum. 

För några månader sedan var jag 
inbjuden till en stor middag i Paris, 
där åtskilliga universitetsprofessorer 
och författare voro närvarande. En 
av dem, som satt bredvid mig, sade 
under ett samtal angående Förbun- 
det: "Nationernas Förbund är mys- 
tik." Väl vetande att han är en av 
Förbundets mest oförtrutna föresprå- 
kare, tog jag för givet, att han ansåg 
Förbundet vara något mera än ett po- 
litiskt maskineri. Jag kunde endast 
stödja hans åsikt med det korta sva- 
ret, att eftersom det är något av 
mystik, så måste. dess karaktlir och 
dess duglighet bero på en viss själs- 
författning. 

Mystiker försätta sin' själ och stun- 
dom även sin kropp i e t t  visst till- 
stånd för att lättare ,kunna mottaga 
budskap. De försätta sig i ett sådant 
själslige, som är särskilt lämpat att 
låta dem höra raster eller skåda sy- 
ner. 

Det internationella sinne, som är 
det första villkoret för att Förbundet 
skall kunna funktionera framgångs- 
rikt, är djupast sett en sidan själs- 
författning, att man kan skärskåda 
en internationell fråga på ett objek- 
tivt sätt, utan ensidig hänsyn till det 
egna landets intressen. Vi äro allt- 
för benägna att identifiera "interna- 
tionell politik" med "utrikespolitik". 
För den senare kan det vara tillräck- 
ligt med nationella konsiderationer; 
för den förra gäller det, att ”patrio- 
tism är icke nog". Vi kunna nalkas 
en internationell fråga från två håll, 
det ena antagonistiskt, med håg att 
strida för det egna landets fördel; det 
andra i försonlig sinn sstämning, med 
god vilja till fred. Denna senare 
hållning är vad jag skulle vilja kalla 
det internatoinella sinnet, som har 
funnit ett ädelt uttryck i de minnes- 
värda, ord, varmed Abraham Lincoln 
började sitt berömda tal till de Södra 
Förenta Staterna: "Med illvilja mot 
ingen, med välvilja mot alla. Hans 
politiska fiender skrattade ut honom 
för hans sentimentala moralbegrepp. 
De .  anade föga, att det finns olika 
nivåer. inom politik lika väl som i 
varje annat livskall och att den hög- 
sta ståndpunkten i politisk verk- 
samhet vilar på moraliska' principer 
och uppnås genom andliga strävan- 
den. 

Det andliga motiv, som utgör 
grundvalen för Nationernas Förbund, 

, -  

slag, alla hederliga, idealistiskt tän- 
kande män, inspärrade i fängelsernas 
helvete för sin tros, sitt samvetes 
skull. 

Det är  ju  allmänt känt, att tyst- 
nadsregeln i fängelserna kringgås på 
ett eller annat sätt. Stephen Hobhou- 
se använde också till en' bör jan  de 
hemliga förhindelser som alla fån- 
gar utfinna. men snart började 
han känna samvetsförebråelser. Han 
skrev till sin hustru: "På natten efter 
ditt sista 'besök greps j a g  av en käns- 
la av skam över dessa ständiga små 
handlingar i det fördolda, som detta 
liv tycks påtvinga oss alla; det ,grän- 
sat ju  till bedrägeri. I fjorton dagar 
har jag nu kämpat med denna käns- 
la. Det föreföll mig så svårt att släp- 
pa detta sista yttre medel att uttryc- 
ka kärlek." Han erkände sedan för 
fängelseinspektören, att han hade bru- 
tit mot tystnadsregeln, men vägrade 
samtidigt att lova att framdeles lyda 
den. Följden blev, att han fick cell- 
fängelse på obestämd tid. . 

Professor G i l b e r t  Murry skrev 
med anledning härav (jan. 1918): 
"Jag tror, att det i alla fall är rege- 

antages, åtminstone för de engelskta- 
lande folken genom valet av ord för 
att ge uttryck åt dess konstitution. 
Det engelska ordet convenant (för- 
bund) han visserligen användas om 
en lagligt uppsatt handling, helt en- 
kelt och simpelt, alldeles liktydigt 
med kontrakt, paktum. Men det har 
på ett eller annat sätt blivit brukligt 
att förbinda denna term med en sär- 
skilt högtidlig överenskommelse. Om 
det är ett faktum, att någon religiös 
fras icke står att läsa i hela förbunds- 
pakten, så är det också ett faktum, att 
dess frånvaro knyter nationerna när- 
mare varandra. T y  eftersom religiö- 
sa trossatser uttryckas i termer, som 
färgas av ras och nationalitet, syftar 
varje anspelning på dessa snarare till 
att understryka Skiljaktigheten än en- 
heten: därför är det för närvarande 
tryggare att undvika hänvisningar 
till dem i en internationell samling. 
Tystnad är i dylika fall den bästa 
politiken, icke blott på grund av sina 
negativa egenskaper, men också där- 
för, att den skänker en positiv vinst 
genom att skapa harmoni. Liksom 
ett språk är nationellt, s i  är tystna- 
den internationell. Den kristne, mu- 
hammedanen, buddisten, deisten, alla 
kunna de under tystnaden åkalla sina 
gudar. Om de dika gudsnamnen ic- 
Ge uttalas. böra människorna finna, 
att deras olika gudar äro en och sam- 
ma Gud. 

Vilka- trosbekännelser som än må 
representeras i Förbundet, så .är där 
föga tvivel om att viljan till fred den 

sinnesart, som icke hyser "illvilja till 
on" utan' "välvilja mot alla", är 

den enda förutsättningen för Förbun- 
dets arbete. 
Är då N. F. en pacifistisk enhet? 

Är det en församling av människor, 
vilkas motto är: "fred till varje 
pris"? De finnas, som frukta, att om 
så är, kan detta endast innebära en 
tillfällig vapenvila för krigströtta 
folk. Krigsleda påstås vara ett över- 
gående själstillstånd liksom kroppslig 
trötthet, då däremot människans nor- 
mala sinnesbeskaffenhet skulle gyn- 
na stridbarhet. Det har sagts, att 
ett. nationellt parlament är en institu- 
tion, där stridande intressen skola ut- 
kämpas. Och eftersom Nationerna' 
Förbund är mänsklighetens parla- 
ment, så skulle det vara en kampplats 
för  stridande internationella intres- 
sen. Detta är  sant, så till vida som 

ringen, som har överträtt lagen. 'Jag, 
är fullt på der klara med att domsto- 
lens första utslag var oriktigt: men 
nu är det 'en annan sida av saken 
jag tar i betraktande. Alldeles bort- 
sett därifrån, huruvida fångens åsik- 
ter med hänsyn till krig äro riktiga 
eller oriktiga, bortsett från, huruvi- 
da regeringens åtgärd, tekniskt sett, 
är 'laglig eller olaglig, har man här 
en överlagd 'strid mellan regeringens 
samlade makt och en rättskaffens 
mans själ. Och det finns mer än tu- 
sende män 'i samma ställning. 

Jag  ve t '  icke vem av dessa båda 
makter som kommer att avgå med se- 
gern. Jag profeterar icke. ' Det är 
en lätt sak för ett väldigt maskineri, 
sådant som krigsministeriet, att för- 
störa en enskild individs kropp, att 
bryta ned hans förstånd genom stän- 
dig isolering eller göra slut på hans 
liv. Men jag t ior  icke, att 'en rege- 
ring, som ger sig till att förfölja Ian- 
dets helgade människor, är vare sig 
en vis eller en ädel regering. Jag 
tror icke, att en nation, som icke kan 
leva i fred med sina helgon. är en vi- 
dare sund eller högsint nation." 

fientligheten där utkämpas med or- 
dets vapen. Det är ett faktum, att 
vapenstrid ligger långt utom N. F : s  
intressesfär. Delegater mötas för 
att klara upp och ordna skiljaktiga in- 
tressen. överläggningar äro möjliga 
och en parlamentarisk institution fyl- 
ler sina uppgifter, endast när männi- 
skor komma samman i god vilja att 
bilägga sina tvister. 

Förbundsförsamlingen och Rådet 
hava under de sex år de hava existe- 
rat, i en hittills okänd grad ådagalagt 
försonlighetens anda och hava prak- 
tiskt bevisat, att samverkan mellan 
nationer är möjlig. Denna själsför- 
fattning, som genomsyrar N. F., har 
förnummits av dem, som kommit till 
dess sammanträden, och den har bli- 
vit kallad Geneve-andan eller Genève- 
atmosfären. 

I tidningarna har nyligen statt att 
läsa om ”Locarno-andan”. En fram- 
stående redaktör har t. o. m. gått så 
Iångt som till att säga, att “Locar- 
no" är icke så mycket namnet på en 
stad utan fast mer på en sinnesart, 
kännetecknad av självbehärskning 
och måttfullhet. 

”Locarno-andan är icke en lokal 
produkt. Den föddes och vårdades 
vid Genèvesjöns stränder och flytta- 

"Utan tvivel är det' för m rege- 
ring, som har att göra med männi- 
skor, vilka av princip eller annars 
uppsåtligen trotsa en bestående lag, 
en av de största svårigheter att finna 
reda på vem som är  ett ämne till mar- 
tyr och vem som är rätt och slätt en 
s i m p e l  bedragare. — — — En nation, 
i vilken envar skara välorganise- 
rade upprorsmakare tryggt kunna 
trotsa lagen, skulle snart icke längre 
vara en fri nation. Men å andra si- 
dan har det folk redan upphört att  
vara ett fritt folk, vars regering tyc- 
kes tvinga människor att synda mot 
sitt samvete, så att rättänkande med- 
borgare ovillkorligen respektera fån- 
gen och göra domaren till den skyl- 
dige. Vi erinra oss Gamaliels ord 
från längesedan svunna dagar: 'Sen 
till, att I icke mån finnas strida mot 
Gud själv.' Det är en allvarlig sak 
för  vilket som helst organ för den 
materiella makten a t t  befinna sig i 
strid emot människosjälen.” 

”Makthavare böra vara mycket 
varsamma i sin behandling av en 
människa, som icke bryr sig om sin- 
nenas tillfredsställande, icke om n- 

Mötesplatsen 
Frisinnade kvinnor i Göteborg. 

Vid Föreningen Frisinnade Kvin- 
nors i Göteborg årsmöte omvaldes fru 
Anna-Stina Alkman till ordförande, 
likaså omvaldes de övriga styrelsele- 
damöterna. Styrelse- och revisions- 
berättelse föredrogs, och ansvarsfri- 
het beviljades styrelsen. Av styrelse- 
berättelsen framgick, att föreningen 
under det gångna arbetsåret haft 6 
sammanträden med föredrag och dis- 
kussioner. Sålunda behandlades un- 
der våren bl. a. frågorna om Hembi- 
trädena och den nya lärlingslagen 
samt Ungdomens yrkesval med re- 
spektive fruarna Gertrud Rodhe och 
Emilia Broomé som talarinnor. Un- 
der hösten har fröken Kerstin Hes- 
selgren hållit tvenne föredrag om De 
nya barnavårdslagarna och o m  Vår 
moderna skyddslagstifning samt ad- 
vokaten Eva Andén om Kvinnorna 
under lösdrivarlagen. 

Vid årsmötet talade advokaten 
Märta Björnbom-Romson om den ak- 
tuella frågan Gift kvinnas förvärvs- 
arbete. Såväl detta föredrag som de 
under det föregående året anordnade 
ha omfattats med största intresse av 
både föreningens medlemmar och av 
övriga inbjudna. K.E. 

Hallands länsförbund. 
Vid sammanträde i Varberg före- 

togs val av styrelse m. m. Till ord- 
förande valdes fru Rut  Adler då 
förutvarande ordföranden fröken 
Anna-Maria Nilsson bestämt avsagt 
sig omval. övriga styrelsemedlem- 
mar blevo fru Tekla Krikortz, v. 
ordf.. fru Lissi Almér, sekr, och kas- 
sör, fru Lönnqvist, fröken Anna- 
Maria Nilsson och fröken Conny 
Kristensson. 

Fru Elin Wägner 
har under föregående vecka gjort en 
föredragsturné i Småland, varvid 
hon på inbjudan av Frisinnade Kvin- 
nor och Vita Bandet hållit offentliga 
fredsföredrag i Jönköping, Eksjö och 
Nässjö. 

Frisinnade Kvinnor i Uppsala. 
Vid Uppsala länsförbunds sista 

sammanträde diskuterades ett par av 
de riksdagsmotioner, som av Riksför- 

des över att slå ut i blom vid Lago 
Maggiore. 

N.F. har varit en stor skola för 
uppfostran av den internationella an- 
dan. Genèveprotokollet av 1924, 
vars alla artiklar buro ett omisskänn- 
ligt vittnesbörd om fredsvilja, hade 
preparerat Europas statsmän hän 
emot att driva utrikespolitik utan ill- 
vilja och diskutera internationella an- 
gelägenheter med välvilja. 

Vi ha allt skäl att tro, att Natio- 
nernas Förbund genom sitt arbete 
och sina erfarenheter, oberoende av 
framgång eller motgång, bidrager till 
att bygga upp vad som blivit kallat 
Förbundets jurisprudens. Vi  bliva 
ånyo erinrade om Paulus varnande 
ord, att lag utan ande är död och att 
kärleken är lagens fullbordan. . 

( U r  ”The World Outlook”, jan. 
1926.) 

kedom, icke om ett bekvämt liv eller 
berömmelse eller framgång, men som 
helt enkelt är besluten att  göra vad 
han anser vara rätt. Han är  en far- 
lig och besvärlig motståndare, emedan 
hans kropp, som man alltid kan Över- 
vinna, ger en ett s% ringa grepp över 
hans själ." 

Kort efter publiceringen av' Gil- 
bert Murrays essay i The Hibbert 
Journal försattes Stephen Hobhouse 
och en annan samvetsfånge, Clifford 
Allen, på fri fot. Deras hälsa var 
då så undergrävd - Hobhouse hade 
bl. a. suttit tre månader på strängaste 
vatten och bröd-straff - att myndig- 
heterna fruktade, att de 'skulle dö i 
fängelse, vilket på ett för regeringen 
inopportunt sätt skulle hava upprört 
den allmänna meningen. 

Stephen Hobhouse har emellertid 
småningom så pass återvunnit krafter 
att han kunnat syssla med arbete for  
att framtvinga en väl behövlig reform 
av de engelska fängelserna. Till- 
sammans med en annan framstående 
krigstjänstvägrare, Fenner Brockway, 
har han utarbetat n volym på 700 

bundet utsänts till föreningarna. Läns- 
förbundet anslöt sig därvid till motio- 
nen om läkarvård åt landsbygdens 
barn, men avslog vädjan att yttra sig 
i den ekonomiskt invecklade kaffe- 
och sockerfrågan. 

Efter  samniantriidet höll förenin- 
gens gäst för aftonen, fru Mia Leche- 
Löfgren. ett synnerligen intressant 
orienterande föredrag över Nyare en- 
gelsk skönlitteratur, åhört av en åhö- 
rarskara, bland vilken syntes åtskil- 
liga studentskor. . T. 

sidor, "English Prisons To-day" 
(Engelska fängelser i våra dagar). 
som säkerligen skall sätta märke i 
Englands kanske i hela världens 
fångvårdshistoria. Man förstår, vad 
det betyder, att dessa högt bildade 
och utmärkta män kanna uppträda 
som första hands vittnen och säga:. 
"Jag såg det: jag upplevde' detta." 

Ännu bo mr och mrs Hobhouse i 
den fattigasie delen av London, f.n. i 
Poplar, där de leva sitt liv till väl; 
signelse för den kringboende befolk- 
ningen. Någon . gång talar Stephen 
Hobhouse på ett möte eller håller ett 
föredrag. Så skulle de studerande 
vid kväkarnas Internationella Colle- 
ge på Woodbrooke under förra ter- '  
minen få se denne underhare man 
och höra honom föreläsa om kväkar- 
nas lära. 

Jag vill sluta med några ord av 
Gilbert Murray i hans, flera gånger 
citerade essay om själen. "Dödens 
makt 'är i denna tid lössläppt Över 
världen. Må de av oss, vilkas lekam- 
liga liv ännu har blivit skonat, se till, 
att själen i oss icke dör." 
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ger under dessa strävanden är naturligt- 
vis i allra högsta grad av allmänt kultur 

utställning såsom den dir  förverkli- 
gats det allra största erkännande På 
Bygge och Bo-utställningen ha flera av 
våra porslinsfabriker mycket sevärda och 

bruksföremål väsentligen serviser för 
dagligt bruk konstnärligt komponerade 
och utföra i samarbete med de konstnä- 
rer, som utfört kompositionen 

Av särskilt intresse är den utställning 
av konstnärliga glasvaror. som arrangerats 
av Kooperativa Förbundet Det är inal- 
les ett 50-tal modeller olika glas karaffer 

nären Gabriel Burmeister a h  tillverkade 

befrämjande natur och vann ju på Paris-  

representativa expositioner av sådana 

vaser bonbonjärer etc. utförda av konst- 

under konstnärens överinseende vid Må- 
lerås glasbruk i Småland. Konstnärens 
strävan har  varit att i största möjliga grad 
utnyttja de möjligheter till en konstnärlig 
formgivning, som ligga i glasets bearbet- 
ning i varmt tillstånd. varigenom de dyr- 

de på detta sätt framställda produkter 

bara slipnings- och estningsprocedurerna i 
allmänhet undgåtts De priser till vilka 

kunna säljas äro också häpnadsväckande 
låga I ganska stor utsträckning har tir- 
gat glas kommit t i l l  användning. och det 
intryck man får av modellerna rna deras 
förnämsta formgivning närmar sig därfor 
det man får av gamla vackra antikglas 
En del av hr Burmeister för egen räkning 

Inom denna gemensamma ram tillverkade modeller med Iüstring i guld- 
ställningen i Liljewalchs konsthall expo- finnes emellertid som man kan fastslå vid a h  silverfärger äro också synnerligen till 
neras I I  a. en synnerligen rikhaltig finnes emellertid utställninen rum för talande Likaså lägger man märke till de 
ling modernt glas och porslin från så gott en mycket stor mångsidighet Medan en vackra fajanser som tillverkats efter 
som alla svenska tillverkare del tillverkare huvudsakligen ägnat sig åt konstnärens modeller och under hans led- 

Det gemensamma draget för samtliga 
utställare är de Iångt drivna strävandena prydnads och lyxvaror som utförts med ning på det av honom Iedda Timmernab- 

att såväl , form som ge ge de tillver- en beundransvärd smak och finhet i de- Det tallrikar bruksföremål 
kade föremålen konstnärlig särprägel och taljerna ha andra åter lagt tyngdpunkt- med dekor , enkla moderna mönster och 
egenart och på detta sätt åt de svenska ten på att framställa konstnärliga bruks- en behandling av färgerna i glasyren som 
tillverkningarna ett visst något föremål t i l l  så billiga priser att de kunna erinrar om de högt beundrande produkter- 
som skiljer det från utlänska dussinva- praktisk komma komma t i l l  användning i na från vår fajansindustri i början rå 
ror med deras konventionella former och varje svenskt hem. Den tanke som lig- I forn århundradet 

På den nu pågående Bygge och Bo-ut- mönster 

förläna 

mådnader men hann icke fullborda det- bar p i :  Jag lade av i går och jag lade 
ta innan jag sade mig av i morgon, jag lade av hat och bit- 
själv nej, detta är för galet. Detta terhet och er och förutsättningar 

(Forts. fr sid 1) 

Vem var det, som icke tillät att jag är en hädelse mot tiden och den som 

s tt mig in i tiden, Det är ju ett och ägodelar och skilde från mig fi. 

Natten till söndag . 
räknestycke 

sov? 

mig på ett hav mitt emellan de två mig själv, som jag stampar på för att pare, förödmjukelser värld där alla ha bråttom utom Gud 
världsdelarna lördag och söndag och krossa det till smulor av timmar och resatser 
hade för ögonblicket icke landkänning förinta det jag trampar på ögonblick Slutligen var bara kvar något jag kal- 

dem ingen makt i himmel och på jord lade jag själv-Jag förnam detta själv Jag sov icke sedan en blund vidare med någon av dem. 
Ja, vem kunde det vara som icke kunna kalla tillbaka, jag kom att tän- som ett alldeles naket och osynligt på hela natten. Jag hade uppnått en 

lät rnig sova? ka på vad jag hört om dömde som mycket l i te t  l i v  i mörkret, som ingen lycka. vars tillvaro jag aldrig förr 

Svea hovrätt. Hur skall man kunna på det att någon måtte hinns komma han funnit sängen tom tänkte jag, förfärlig l y c k a  
Sen mindes jag plötsligt, att det var tiggt och bett om några minuter till, upptäckt vanliga sinnen 

sova. när man blivit fråndömd att de ville ta farväl av. eller de måtte I morgon skulle jag draga på kläd- kniv, varmed jag skurit av trådarna 
människovärde och väntar på att då hinna med något mycket viktigt som naden av en fru Ingen f ru Vem som till det förgångna och framtiden. On- 
igen det av Svea hovrätt Det grep de försummat. Och i betraktande av hälst, en okänd kvinna med en hem- ? - sekund tänkte jag: måtte jag 
mig en fruktansvärd otålighhet vid tan- livets obevekliga stränghet föreföll det lighet hon glömt och gå ut och an- Inte alltid behöva vara så gränslöst 
ken på att jag måste vänta i två må- mig mycket troligt att om jag slarvade mäla mig på Vår Herres arbetrför- lycklig Och lyckan stegrades nästan 

nader på denna upprättelse och ändå bort dessa t v i  månader, skulle de medling för någon liten syssla, läm till ångest Men innan den hann bIi 

icke veta om jag fick den.. Hur skall komma att fattas i sI UR^ för mig. pad att avsluta under två månader ångest smällde det i brevlåsdlocket 

jag kunna leva, tänkte jag, i en sådan Det skrämde mig så pass att jag Jag visste mycket väl, att det icke därute i tamburen. Det är tidningen 
spänning sextien dagar. sextien nit- började tänka på om jag kunde bruka kunde bli någon mera ansvarsfull och tänkte jag, och därmed var förtroll- 
ter. nid söndagar nio måndagar nid till något den tid, s o m  miste förflyta. förmånlig plats tv sådana tillfalla ningen bruten jag kunde ännu nås 
tisdagar Det betyder att jag skall gö- innan jag får triumfera över min måg icke en fru Ingen av en tillfällighet. av en tidningsgummas handling Jag 
ra toalett och tvätta mig hundratjugo Kanske, men d i  måste jag göra mig Stora uppgifter ligga utefter den linje, levde alltså ännu. 

Ringer. sätta mig till bords två hun- loss från mitt eget liv a h  leva utan som den målmedvetna människan sta- , Och jag gled tillbaka in i tillvaron 
dra Men ett udda jobb så mycket som behövdes för att stiga 
klockan slå Jag kanske skulle beskäras mig ett sådant upp. trä på tofflor och gå ut i tambu- 
hur många tlmmar, som rymdes i två började plocka av mig allt som jag rom är svårt at få folk t i l l  i denna ren När jag kom ut, hejdade jag 

Först visste jag det inte Jag befann stycke av mitt eget korta liv alltså av ender och vänner hjälpare och stjäl- 

själv. 

gånger och tusen gånger höra förflutet och framtid. inom en be- kar ut för sitt l i v  
Jag började räkna ut gränsad värld av två månader började 

Nånå, bästa herre sade en liten 
kort rulta i mössa husets värdinna. 
Gå, Annette, längst bort in i gången, 
och se am min egen kammare kan 
skräpar i ordning. I nödens stund får 
jag väl lämna min egen ro i sticket. 

Annette och serganten gingo. Han 
fann ett ganska hyggligt stort rum. 
gav sitt bifall och vände tillbaka. 
Knappt återkommen i porten. mötte 
han Sara och bärarne. Han visade 
dem vägen uppför trappan som led- 
de till den långa gången belagd med 
bräder. och vilken lik ett loft eller 
arkad. sträckte sig längs efter vånin- 
gen Sara hade genom gåendet bli- 
vit munter igen och fått den friskaste 
färg; men vilken åter snabbt över- 
drogs av en harmsen sky vid bärarens 
artiga anmaning: 
- Gå förut, söta fru! 

Den breda. skönt uppbäddade sän- 
gen gav tillkänna vad den beskedliga 

mig och drog in luften Tidningen 
doftade så underligt ljuvt och vällu- 
stigt. Hela det mörka rummet var 
fullt av dess doft. Och jag tänkte: 
man har givit mig utslag p i  att jag är 
tokig, och nu är jag det. 

Ilen d i  jag tänt ljuset fann jag. 
att i stället för tidning. som den or- 
dentliga fröken Arvidson säkert av. 
beställt låg på den gröna korkmattan 
en stor mimosakvist. Jag tog upp den 
och bar den med mig i sängen. Jag 
borrade ner huvudet i dess gula blom, 
i dess söta doft och mindes, att jag, 
innan jag drev i land p i  ön med nam- 
net Sextio dagar, känt en kvinna, som 
varit mycket älskad eller trott att hon 
var det. Men jag grät icke över hen- 
ne, ty  hon kom mig icke vid och jag 
hade föga utsikt att träffa henne vi- 
dare. Och sedan satte jag mimosan i 
en vas utan vatten ty så skall mimo- 
saträdets blom och kärleken behand- 
las. 

breda baroner så upptagit alla rum. betyder det minst. Och du Lom till staIlet och knackade på dör- 
att jag allenast kunnat Ixkomma ett Därifrån röt en rusig stall- 
enda, och det med nod 
hoppas jag, an du här skall må Dra. eko genom sergantens själ. och nå- ut att ingen annan i misstag kommer Det var en hundsvott till gästgiva- 
förbliva ostörd och sova gott got så krossade for hans självkäns- in: och såg i t  jungfrun därnere, att re så ordentlig som så tidigt stänger 

sina lider, portar och skullar 
Prosit sergant, här får du roligt, och hatt lagt den på en stol, kom fram gjorde honom stum. 

t i l l  sin reskamrat med en vänlig åt- från hela mänskligheten 
börd och svarade: gör som du vill. nom nära och tog hans hand . . misstag vände han sig om. Då stod hon Jag går pi en minut upp igen för att 
och sitt därute var du behagar, Al- tag dia icke på mig och undra ej. mitt på golvet och neg: god natt Al- se huru Sara håller god min och tar 
bert Jag kan väI tänka, att du skall Om jag undantar de nätter hemma bert, vi se varann i morgon! 
göra väsen av det här ena, hyggliga för länge sedan då pappa ännu lev- Han bugade sig, slöt igen dörren mig och sedan går jag åter hit 
vackra rummet, och tycka det är de, mest uteblev men stundom likväl och tog ur nyckeln. Obegripliga lät ned att skaffa mig gehör hos en så´n 
dumt för att det är allenast ett Ha- hemkom och med mycket buller, det emellan hans tänder. God natt! sakramenskad hälsinglands stalldräng 
de du, såsom jag, varit både född, slagsmål Han steg sakta trappan uppföre, 
uppfödd och sedan tillbragt hela Ii- fram till klockan fyra på morgonen en inbjudning att återkomma i afton? gick den långa gången fram, satte 
vet i blott ett enda rum, som om da- så kan jag försäkra dig, att det för Och likväl tycktes hennes allraförsta nyckeln Varsamt i låset, låste upp, 

steg in. Här var tyst Han "rika- 
gen var arbetsverkstad och am natten övrigt alltid var så stilla om nätterna omnämningar luta ditåt? Jag går och des i halvmörkret. Saras kläder lå- 

go ordentligt p i  en stol avlagda och sovrum för oss alla samtlige (ty de i vår verkstad där vi sovo att ej det slår ett slag på gården rum som i huset hemma voro över, minsta glas bräcktes Det är jag van Han fullgjorde där nere affären hopvikta. Hon själv? Han sträckte 
måste vi för nöd hyra ut), då skulle vid. Men gå du gärna ut, bästa Al- med hästbeställningen och tillsade fram huvudet att se, hon sov redan 
du icke tala stort om detta lappri. bert; ty du finner kanske mycket i Annette att  inga ljus behövdes men med ansiktet vänt emot väggen 
Men ehuru du väl icke riktigt är som den här småsaken, och jag kan icke att kaffe skulle inbäras klockan pre- 
många andra kan jaa ändock förstå ändra dig 

måste 

måste 
Om du blir inne. det skall jag hål- blir var du vill I natt. men tag u r  ren. 

vara tillreds tidigt. 

Emellertid la för alldeles ingenting! gick som ett kammarnyckeln med die. när du går dräng ryk åt hälsingland! 

sara hade under tiden avtagit sin la något så grymt och nedslående hon inga ljus behöver taga upp jag alla hon nog lägga mix. 
Albert . . fortfor hon gick ho- Albert gick. Nar han stod i dör- är avbiten 

gunås och svordomar för vi se varann först i morgon är det 

Hälsingland begagnat till 
S i  spånslog ju få lov att skrivas med I cist sex på morgonen 
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