
Tidevarvet N:r 15 
Veckans ledare handlar om dagens 

stora fråga, arbetslöshetsförsäkringen. 

Kvinnliga poliser är ett gammalt 
önskemål, som vi få hoppas skall för- 
verkligar åtminstone i Stockholm ge- 
nom fru Törnells motion. Kvinnor 
i polistjänst ger in blick på frågan. 

Maj Hirdman, som f.n. vistas i 
Amerika, ger m liten studie glimtar 
BY amerikanskt rättsväsen. sam bör 
intressera just oss för jämförelses 
skull. . 

Strindbergsspelen i Malmö skildras 
entusiastiskt av Anna Björkman. 

Längs horisonten och Svart på vitt 
ge reflexioner över händelserna ute i 
världen och här hemma. , 

. 
Två dikter av Kerstin Hed. 

Natten till söndag, III Brevet. 

Den obotfärdiges förhinder. 
Sovjet kommer icke att Iåta sig re- 

presentera~ vid avrustningskonferen- 
sen på grund av konflikten med 
Schweiz. Det kan icke ha funnits 
mycket god vilja när vistet mellan 
dessa båda lander som mest är en 
prestigefråga får hindra deltagandet 
i denna viktiga konferens 

Ekon från Genève. 
Från Amerika kommer ekon av 

striden i Genève. Newyork Times 
korrespondent bedömer Sveriges håll- 

sig som det enda land som handlar 
av principiella skäl a h  blir därför 
naturligtvis anklagat för att vara 

ning pi föijande sätt: Sverige reser 

Tysklands bulvan. 

Längs  hor isonten  
Sju kvistiga frågor. på angrepp och motangrepp, och det 

för avrustningskonferensen, som skall 
hålla sitt första möte i Genève i maj 

har fått m rad av fruktansvärda frå- 
gor att grubbla över och besvara. 

frågan om vad som menas med rust- avrustning möjlig, när detta område 
ningar och därvid a) definiera de vunnit trygghet? Kan man tänka sig 
skilda faktorer, militära, ekonomiska en avrustning, som icke är allmän? 
och geografiska, på vilka ett lands Och om ett lands avrustning är ut- 
möjligheter bero i krigstid, {,) under- förbar. skulle det befordra och föra 
söka alla ett lands latenta krigsmöj- fram t i l l  allmän avrustning? 
ligheter i fredstid. Att ett lands avrustning är utför- 

Därefter kommer frågan om det är bar ha Tyskland, Österrike och BuI- 
utförbart att begränsa ett lands yt- garien visat, låt vara att den icke var 
tersta krigskraft eller om alla åtgär- frivillig. 
der för avrustning måste inskränka När man läser alla dessa inveckla- 
sig till endast fredsstyrkan? de frågor, synes det tydligt, att de 

formuläret, satt fingret på den öm- 
ma punkten. Självfallet finns det in- en möjlighet att på förhand begrän- 
sa ett lands yttersta krigskraft, när 
kriget väl brutit löst. Där regerar 

Den förberedande kommissionen 

i år, om ingenting kommer emellan, 

Först måste kommissionen svara på 

Där har rådet, som satt upp fråge- 

folkets vilja, och där regerar krigets 
lag som begär det yttersta. Man kan 
inte föra ett lagom krig. Det måste 
föras på liv eller död. Inskränknin- 
gar av krigskraften i fredstid im  na- 
turligtvis fördelaktiga, men hindra 
inte folken att ryka hop och slåss, tills 
de förblöda. Avrustning är det enda 
radikala medlet. 

Så har också kommissionen fått 
att svara på en fråga, som diskuterats 
mycket i fredskretsar här hemma ic- 
ke minst i anledning av fru Lotten 
Scholanders agitation, om det finns 
anfalls- och försvarsrustningar. rinns 
det någon metod att fastslå, huruvi- 
da en bestämd styrka är organiserad 
f ö r  rena försvarsändamål eller om 
den är tänkt att användas t i l l  anfalls- 
krig? 

Det skall bli intressant att se, vad 
för svar kommissionen ger på denna 
fråga. Den militära strategin bygger 

Luften är upptagen. 
Även luftens rikedomar bli mono- 

poliserade. I Förenta staterna finnas 
omkring 600 utsändningsstationer 
och icke en av dem äges av någon ar- 
betarorganisation eller något av de 
politisks minoritetspartierna. De ägds 

och skötar huvudsakligen av affärs- 
företag, som samtidigt sälja radioap- 
parater och av en mängd religiösa 
sekter. De utfodra sina millioner och 
millioner lyssnare med politisk reak- 
tion. ekonomisk konservatism och 
militaristisk ortodoxi. 

Nyligen sökte Arbetarförbundet i 
Chicago tillstånd att upprätta en ut- 
sändningsstation, men handelsdepar- 
tementet som har att utdela tillstånd, 
svarade, att det inte fanns någon våg- 
längd kvar som man kunde lämna ut 

ä r  upptagen, var meningen. Arbe- 
tarförbundet har ni; gått till högre 
instans, men även om det vinner, 
komma dock utdelningar av utsänd- 
ningslicenser i överväldigande del iii 
kontrolleras av konservativa affärs- 
intressen, militära a h  kyrkliga in- 
tressen. 

Lagstiftningen i fråga om radio i 
Förenta staterna är e j  ändrad redan 
1912, Lagförslag ha varit uppe i år 
hos kongressen men erbjuda så ringd 
skydd fur det fria ordet mot monopol- 
strävandena, att radikalerna i Ameri- 
ka hoppar att de ej  må bli antagna. De 
skulle lämna i regeringens hand en 
nästan tsaristisk makt i fråga om be- 
viljandet n~ licenser och praktiskt ta- 
get lämna de först ankomna i okvald 
besittning av äganderätten till luften. 

i t  den föreslagna stationen. Luften’ 

KVINNOR I POLISTJÄNST 
I Stockholm- stadsfullmäktige har överhuvud taget komma de endast i kommissarie och med skyldighet an 

i dagarna av fru Törnell väckts in beröring med den manliga polisen. även utöva patrulltjänst men endast 
motion. om inrättandet av en kvinnlig Enahanda är förhållandet med de när det gäller kvinnor a h  barn. 
avdelning vid Stockholms polis. När- prostituerade, som falla under lösdri- Den fasansfulla bilden av m ri- 
mast med anledning härav anordnade varlagen. Det kan uppstå oerhört dande kvinnlig polismästare på Gus- 
Fredrika Bremerförbundet på onsda- många situationer där en kvinna med tav Adolfs torg får således förbli det 
gen ett diskussionsmöte om utvecklin- takt och förståelse kan hjälpa och bi- fantom det alltid har varit. 
gen av det kvinnliga polisväsendet. stå de dyckliga, utreda och rätta för- Efter advokat Staël von Holsteins 
Diskussionen inleddes av advokaten hållandena. anförande redogjorde fru Törnell 
Mathilda Staël von Holstein, som Vilka skulle då de nya reformlinjer för sin i Stockholms stadsfullmäktige 
klart och koncist lade upp frågan. 

Diskussionen kom sedan huvudsak- 
ring har fört med sig krav för ett systerbefattningar, och det är denna ligen att röra sig om kvinnans lämp- 
stärkt polisväsende och polisens u p p  institution, som skulle utbyggas och lighet för patrulltjänst. Detta när- 
gifter äro i våra dagar många och omorganiseras. Som det "" är an- mast med anledning av en manlig 
skiftande. Vi förbigå här det arbete, litas polissystrarna — de äro 6 till an- opponent, som tillika representerade 
som faller under ordningspolisen för talet, varav 2 tjänstgör på detektiva poliskåren. Denne undrade, hur det 
att närmast beröra de sociala upp- avdelningen och 4 på polisavdelningen skulle taga sig ut om en kvinnlig po- 

gifter, som utgöra en stor och riktig — huvudsakligen för vakthållning lis som m sista utväg måste 
del av polisens arbete. P i  detta om- över anhållna eller på polisstationen taga i med hårdhanskarna vid anhål- 
råde skulle främst den kvinnlig po- omhändertagna kvinnor. Vid förhö- landet av m kvinna på gatan Den- 
lisen kunna göra m stor insats när ren med de kvinnliga brottslingarna nas fysiska styrka skulle med andra 
det gäller kvinnor och barn. 

Härpå svarades det, att i vanliga 

polisen för att sändes till sjuk- tion och använder inte ens som vitnne. fall torde en kvinnlig polis kunna kla- 
hem eller hospital, barn skola skiljas Vid förhören med de prostituerade ra en bråkig kvinna lika bra som en 
från sina föräldrar eller fosterhem, äger hon icke ens att närvara, och d5 manlig polis klarar en oregerlig man. 
handräckning skall lämnas åt olika borde hon väl om någonsin behövas. I svårare fall skulle hon kunna till- 
håll, och i dessa och i många andra De kvinnliga polissystrarna hava så- kalla hjälp, då hon givetvis skulle 
fall behövs det en klok kvinna, med lunda ingen som helst makt och be- vara försedd med den sedvanliga vis- 

Det beror för övrig ofta mera på makt och befogenhet. fogenhet. . 
Det finns tyvärr också kvinnliga Vårt önskemål är sålunda, att det personligheten än på den fysiska styr- 

brottslingar och alkoholister. Dessa skall inrättas en kvinnlig polisavdel- kan. Det är de rätta kvinnorna, de 
anhållas av män, undersökningen le- ning med polisutbildad kvinnlig per- med hjärta, takt och förståelse vi vilja 
des av män, de förhöras av min och sonal under Iedning av en kvinnlig ha på de rätta platserna. 

vara efter vilka vi vilja gå fram? Vi väckta motion. 
Samhällets utveckling och föränd- ha sedan I907 här i Stockholm polis- 

skall även en av systrarna närvara ord icke förslå. 
Kvinnor omhändertagas ofta av men hon äger ingen som helst funk- 

selpipan. 

Det ska ordnas 
Doktor Hjalmar Lundbohm var ett ly- 

sande exempel på vad makt och mdel 
kunna brukas till. när de råka i händerna 

hit. Råka i handerna är ett oriktigt ut- 

tryck, ty hans begåvning ah hans vilja 
hade själv förskaffat honom den ställ- 
ning han på ett så utsökt sätt innehade. 
Han var en man inte bara med specialbe- 
gåvning som bergsingenjör och organisa- 
tör av stora företag utan med den mera 
sällsynta begåvningen att hantera männi- 
skor a h  så härska över dem. 

En sådan född Iedare av människoin- 
ne måste av alla människor i denna värld 
ha allra roligast. Vad är de döda ting 

man kan köpa för alla världens millioner 
mot de levande hjärtan man får? Vad 
är all underdånighet och åtlydnad m män- 
niska lon få i kraft av ärvd kunglighet 
eller högt ämbete mot frivillig hörsamhet 
och obegränsat förtroende? 
Hur oerhört roligt måste inte Hjalmar 

Lundbohm h i  haft i detta liv, han som 
tyckte om att ställa för människor och gö- 
ra dan gott och fick ordna ett samhälle 
från grunden och leda det i d många b l  
Och när den saken började bli gammal 
och van, och Kiruna stod där med alla 
sina utmärkta institutioner, ett mönster- 
samhälle uppe i ödemarken, då kom kri- 
get, a h  Lundbohm fick sköta sitt kunga- 
döme i krigstid Han hade möjligheten att 
ögonblickligen utan klankande skicka en 
av sina stora ångare från Narvik till A- 
rika efter brödsäd ah att + andra sätt 
försörja de sina. När det behövdes, reste 
hin själv över till Amerika, även där var 
han en inflytelserik man, som fick sin vil- 
ii fram bättre än de flesta skulle ha för- 
mått det. 

En gång under kriget vände han en 
morgon åter till Kiruna från m flera må- 
naders lång vistelse i Amerika, och fann 
dörren till blockhuset, där han bodde, h- 
lägrad av arbetarhustrur, som klagade över 
att de inte fingo mjölk tillräckligt Det 
var som bekant flera husmödrar än de I 
Kiruna, som hade anl dning i n  klaga. 
Lundbohm skickade hem supplikanterna 
med sitt valspråk: det ska ordnas, och 
samma dag var Kirunas mjölkfråga ord- 
nad. 

Han ordnade saker på sitt eget sätt. Då 
han en gång ansåg d e  olämpligt m a 
av hans gäster i Kiruna företog en släd- 
färd — ordnade han saken, icke genom att 
be och övertala eller befalla den självrå- 
diga gästen att låta bli OM genom att 
själv for egen räkning beställa och betala 
alla tillgängliga hästar och kuskar i Kiruna 
med omnejd. 

Han hade icke extratåg men han M e  
alltid m sovkupé på Norrlandståget som 
automatiskt avbeställdes vid m viss tid på 
dagen, om han icke reste. 

Lundbohm roade sig ibland med att 
skämta litet med sitt eget valspråk, som 
den fine skämtare han var. Han var t 
ex. van att ordna för alla slags människor 
som kommo till Kiruna, från framstående 
affärsmän, konstnärer och kungliga till tu- 
rister och lappar. En gång kommo några 
amerikanska damer och begärde få se mid- 
nattsolen, om det var kort före eller kort 
efter den rätta tidpunkten, minns jag nu 
ej mer. Lundbohm sade: det ska ordnas, 
l i t  ställa om klockorna och föra damerna. 
till Luossavaara att se solen klockan 12 

Den som skriver detta var med m gång, 
då dit roade honom att äta sin lunch 
mycket långsamt i riksgränsens järnvägs- 
restaurang medan tåget till Narvik Gnu- 
de ~ utan att vara tillsagt att vänta, nota 
bene. 

Narvik var fullt av svenska flaggor till 

på en mimiska med intelligens och god- 

När vi sedan kommo till Narvik, och 

Lundholms ära, då kändes det mycket 
fint att  vara svensk. 

Lundbohm hade hårresande åsikter om 
kvinnans rösträtt och skämtade mycket 
med en stackars rösträttskvinna. Men om 
det finnes en man, som har rätt att säga: 
“kvinnan skall inte ha rösträtt, hon skall 
sitta på m tron", så är det väl m man 
som har en tron. Och det hade Lund- 
bohm. Devinen. 



För dem, rom inte anse, att försäk- 
ringsväsendet är universalbotemedlet 
för  allt ont, kan uppskovet tagas med 
jämnmod. De arbetslösa, som satt 
sitt hopp till regeringens förslag, få 
bida ännu en tid och komma säkert 
också an  göra det under den före- 
ställningen an en gång erhålla en så 
mycket m e n  omfattande försäkring. 
Deras antal kommer på detta rätt in- 
te heller att ökar a~ den nu sittande 
regeringen, och de, som hoppats på 
att bli de lyckliga arvtagarna till mak- 
ten. få, även de. bida sin tid. 

Annandagpåsk, de politiska talens 
eller de politiska talarnas ston dag, 
blev, rom naturligt var, i år anslagen 
it arbetslöshetsförsäkringen. Stats- 
rådet Schlyter förde regeringens ta- 
lan i Karlstad och hr C. G. Ekman 
talade i Dalarna - måhända å den 
blivande regeringens vägnar. Det var 
dock inte något nyn av intresse, man 
fick veta. Partigräl och självför- 
svar! Visserligen ett nödvändigt ont. 
men intresselöst, när det blir alltför 
uppkonstruerat. Socialdemokraterna 
undra hur länge hr Ekman inför 
svenska folket skall vilja gälla såsom 
den politiske överdomaren, den där 
ensam för fogar över de riktiga måt- 
ten och de absoluta vikterna. Och 
hr Ekman förfäktar alltjämt sin he- 
kants ståndpunkt, att det är de fri-' 
sinnade, som ha bestämmanderätten 
inom riksdagen, icke de stora partier- 
na. Det är rent av, som om de fri- 
sinnade skulle förlora i makt. om de- 
ras parti utökades. 

Det märkligaste, som yttrades i de 
politiska påsktalen, kan anses ligga 
i orden: "Det  bästa är här fiende ti l l  
det goda.” De sades från regerings- 
håll, men kunna anses som ett ut- 
tryck för  hela svenska f o l k a  i poli- 

Svart på vitt 
Protest. En ny akt i Marsjödramat. 

Avdelningssköterskorna och de nuva- Det fordras kanske ofta något alldeles 
rande eleverna vid Vita Korsets sköterske- särskilt vrångt a h  rättsvidrigt for att sätta 
skola i Älmhult ha tillställt Tidevarvet en fart i svenska folka. men har dess rätts- 
skarp och ettrig protest mot den notis, medvetande räl blivit uppruskat, så måste 
som stått införd i nummer 8 av tidningen min  beundra den intensitet, det lägger i 

dagen for att få rättelse på missförhål- 
Den opinionsstorm, som Mar- 

grepp, som på sista tiden riktats mot Vita sjömålet uppväckt land a h  rike omkring, 
Korset i flera tidningar, bottnar i ”avund- är ståtlig i sina yttringar. Till de insam- 

sjuka konkurrentintressen”. Vita Korset lingar som igångsatts från flera håll för 

är, heter det i skrivelsen, vårt lands äldsta att skaffa pengar åt Larsson, har bidrag 
och säkerligen främsta utbildningsskola influtit frin tiotusentals personer frin de 
för barnsköterskor, och läroplanens höga mest skilda trakter, stånd ah samhälls- 
nivå är utan jämförelse. 
så, att så fort en personlighet eller en sko- Svea hovrätt har i dagarna behandlat 
la hoja sig över mängden och kommer de besvär, som Larsson anfört över Opp 
att intaga en mera bemärkt plats i sam- unda häradsrätts dom. Denna dömde ho- 
hället, reser sig avunden, vässar sin tunga nom. som bekant, t i l l  rn år ah fyra må- 
a h  sätter förtalet i gång, a h  så h u  även naders straffarbete för falskt åtal på yr- 

kande av landsfiskal Nyman. I besvären skett beträffande Vita Korset. 
I protestskrivelsen nämnes emellertid yrkar Larsson att bliva försatt på fri fot  

inte ett ord om det som Tidevarvet främst Hovrätten har dock icke bifallit denna be- 
vänt sig mot. Vi påtalade nämligen de gäran min har beslutat att infordra för- 
förhållanden, som råda vid Viii Korsets klaring både från landsfiskal Nyman och 
barnhem och det ocker, som där bedrives den unge notarie, som fungerade som do- 
på de s. k. obemärkta mödrarnas skräck mare vid målets behandling. 

Under tiden har Larsson överlämnats t i l l  
Medicinalstyrelsen. Han kommer därför 

för offentligheten. 

Barnafaderns dom. att överföras till ett hospital, dir hans 
sinnesbeskaffenhet skall undersökas, såsom 

För någon tid sedan behandlade Tide- det även blivit bestämt av Svea Hovrätt. 
varvet den sorgliga historien om den un- Det vore sannerligen inte underligt om tv tvivlan över att det ingenstans fanns plats det ginge runt i den arme Larssons hjärna 
för hans lilla barn tog livet av det. Han efter de chocker den fått av rättvisans 

övervakare i detta land ända ned från kan det tyckas landsfiskal Nyman och upp t i l l  J. O. a h  
Högsta domstolen. Men säkerligen är det vara ett hårt straff för en handling, be- inte kollegernas framfart, som föranlett 

gången av en människa som känner sig Svea Hovrätts beslut om Larssons över- för honom lämnade i t  psykiatrikerna. Larsson har 
syntes som en välgärning mot det lilla under hela sin fängelsetid envist hållit fast 
livet, har för andra blivit ett överlagt vid att han är oskyldig och handlat full- 
brott, som skall ~~~, med 6 långa fän- ständigt logiskt därefter. Denna hans 

uppfattning har dessutom stöd i vissa sak- 
skäl a h  i en folkopinion, vars make man 
sällan skådat. Det är tydligen med anled- 

gelseår. 

om att han är oskyldigt dömd. som Svea 
på påskspriten i år, konstaterar en stock- Hovrätt ansett starka skäl tala för 
holmstidning efter en undersökning av att han är sinnesförvirrad. Men i så fall 
förhållandena. Det är stora summor som har ju hela svenska folket gripits av det 
svenskarna måste anslå för att värdigt be- Larssonska vansinnet, vadan starka skäl 
gå en helg, och det är sannerligen ett för torde föreligga även för dess internerande. 
dyrt surrogat för den livsglädje det ändå Doktor Fröderström ansåg på sin tid. att 

inte kan skapa Hur skulle det vara om tiden var för knapp för att han skulle 
man i stället skaffat sig livslust a h  livs- kunna konstatera Larssons sinnesförvir- 
mod genom att promenera ut på landet ring. Må v i  hoppas för allas vår skull 
i påsk a h  njutit av våren a h  der vackra att inte heller Medicinalstyrelsens tid räc- 
vädret? Det är mycket mera effektivt a h  ker till. 
är betydligt billigare M livsglädje på bu- 
teljer. 

under rubriken ”Osunda spekulationer”. 
Protesten går ut p i  att bevisa att det an- landena. 

Men det Y ju  klasser. 

Buteljerad livsglädje. ning av denna Larssons fasta övertygelse 
Folk har kastat ut minst 1 million kr. 

i 
i Medborgarskolan på Fogelstad. 

När vårkursen vid Medborgarskolan på 
En vädjan från Birkagården. Fogelstad öppnades den 29 mars fick sko- 

Lördagen den 10 april är Birkagårdens lan mottaga flera telegram frin g a r ~  v id  
insamlingsdag och v i  sända gärna vidare förra årets invigningshögtidlighet. Si t. ex. 
t i l l  läsekretsen den vädjan, som tillställts från tidningen Norges Kvinder: ”Alle 
oss att med små a h  stora gåvor hjälpa gode önsker ved aapningen av vaarkur- 
Birkagården på denna dess särskilda dag. sen 1926.” - ”I tak och gläde mindes vi 
Det kostar pengar att hålla ett sådant fö- dagene i f jor  og aapningen av medborgar- 
retag uppe, det begriper en och var, a h  skolan. Fortsat fremgang til spredning 
just i år h u  Birkagården fått större svå- av lys over landet Lilly Lous, Anna, 
righeter än vanligt att brottas med. Min- Dahl.” 
ga av de 700 arbetslösa Rörstrandsarbe- - - - 
tarna äro nämligen föräldrar t i l l  Birka- Till diskussionsämne på påskaftonen ha- 
gårdsbarnen ah klubbmedlemmarna och de eleverna valt: Gift kvinnas arbete 
Birkagårdens arbete a h  hjälp behövs utom hemmet och gift mans arbete 
bättre än någonsin. Detta gäller alldeles inom hemmet. 
särskilt sommarkolonierna, för vilka Birka- - - - 
gården behöver alla goda människors stöd. För det stipendium i 200 kr., som ärm i 

år givits Medborgarskolan av friherrinnan 
tiskt oberoende av parti, Emma Tamm i Åkerhielm samt i im kr 
yrke och samhällsställning. Det  är f r in  bokförlaget Natur a h  Kultur att t i l l -  
kompromissernas lösen! Som låter så delas den elev, som visat särskilt intresse 

bra! Och im gör tiden så liten. så 
hopplös, så omöjligt för allt verkligt 
framåtskridande. 

avseende, 

Mötesplatsen 
Rödeby avdelning av F. K. R. 

omvalde vid årsmötet den förutvaran- 
de styrelsen. Ordförande och sekre- 
terare fröken Maja Åkesson, kassör 
fru S. Lindgren, övriga styrelseleda- 
möter fruarna M. Håkansson och V. 
Hultberg samt fröken Göta Anders- 

AV  årsberättelsen framgick, att mö- 
ten hållits varannan månad och att vid 
fyra av dessa möten bl. a. förekommit 
föredrag i olika ämnen av talarinnor 
frin länsförbundets föredragsbyrå. 
Vid övriga möten har dels befolk- 
ningsfrågan, dels fredsfrågan diskute- 
rats. 

upp. dessutom beslöts en extra aktion 
för  anskaffande av medel t i l l  stipen- 
diefonden för blekingska elever vid 
Fogelstad medborgarskola. 

son. 

Plan f ö r  1926 In möten gjorda 

M. A. 

Eksjö Frisinnade Kvinnoklubb hade den 
13 mars besök av fru Elin Wägner som höll 
föredrag över ämnet ”Österländsk och 
västerländsk pacifism”. Föredraget &bör- 
des av närmare 200 personer. 

Efter föredraget var samkväm anord- 
nat. Eksjö Frisinnade Kvinnoklubb bil- 
dades för 5 Iii sedan. Under sista året 
har den dock ej utvecklat någon aktivitet. 
Tanken har varit att nedlägga dess verk- 
samhet. men tack vare fru Wägner stimu- 
lerades medlemmarna att eka hålla klub- 
ben fortfarande vid liv. Då den nuvaran- 
de klubbledaren förklarat sig ur stånd att 
f .  n. handhava Iedningen, utsågs folkskol- 
lärarinnan fröken Maja Johansson till ef- 
terträdare. 
Vi tacka fru Wägner för hennes till- 

mötesgående att företaga sin resa t i l l  Små- 
land, samt för alla väckande tankar, v i  
erhållit av henne såväl unda hennes Ek- 
sjöbesök som förut och fortfarande i Tide- 
varvet. H. s 

Frisinnade Kvinnors diskussionsklubb av 
Skåneförbundet har sänt oss nedanstående 
meddelanden om verksamheten under det 
gångna året. 

Under årets lopp har klabba haft besök 
av fröken Elisabeth Tamm, som höll ett 
synnerligen uppmärksammat anförande 
över ämnet ”Varthän ha Y: kommit och 
varthän pi vi?” Fröken Ebba Holgersson 
har vid ett senare tillfälle talat över im- 
net: ”Kvinnlig medborgarbildning”. 
Det ring. antalet av klubbsammanträden 

under år 1925 beror på den tid av vila och 
utmattning som följde pi valkampanjen 
hösten 1924. Våren a h  sommaren gick 
därför i stillhetens tecken, men under hör- 
ten t~ arbetet inom klubba åter upp med 
friska krafter och förnyat intresse. 

Klubbens styrelse utgöres av fru Elsa 
Nordlund ordf.. rektor Ellen Widerberg 
Y. ordf. och sekr. Fröken Annr Jönsson kas- 
sör. Övriga styrelseledamöter: fru Elin 
Mechelsen, fru Anna Nilsson, fru Dagmar 
Andersson, fröken Hildur Persson. 

Revisorer äro fröken Ingeborg Ragna- 

suppleanter fröken Nanny Möller och frö- 
ken Inez Svensson. 

rum och fröken Anna Svensson. Revisors- 

för ämnet psykologi och ett i im kr. från 
Fö bundet för Rättsdemokrati att tilldelas 
den for rättsmoral mest intresserade ele- 
'Jan får jag härmed uttala ett vördsamt 
tack. 

Honorine Hermelin 

Honorine Hermelins artiklar om Georg- 
ismen i Tidevarvet refereras i Det Frie 
blod i Danmark. Tidningen tillägger: det 
är glädjande att rättsstatstankarna kunna 
värva så duktiga förespråkare i Sverige 
och framför allt glädjande att Sveriges 
kvinnor äro så vakna och intelligenta att 
det särskilt är de som inka för upplys- 
ningen härom En särskild betydelse får 
det att rektor Hermelin är gripen av dessa 
idéer därför att hon genom Kvinnliga 
Medborgarskolan på Fogelstad kommer i 
kontakt med så många intresserade sven- 
ska kvinnor Tidningen slutar med en öns- 
kan att riktigt många danska kvinnor må 
finna väg t i l l  ”Kvindelig Medborgerskole” 
på Fogelstad. 

http://irkur.cn


TVÅ D I K T E R  

Tiff en sjuttonåring 
av Kerstin Hed 

Du har solskenets glans över panna 

och din blick har en majmorgons 

jag nskar dig, fast jag e j  känner 

och hals 

drömmande rymd. 

dig alls, 
att jag önskar av ångest blir skymd! 

Du har ungdomens dansande rytm i 

du tror livsvägen leende lättsam att 
din fot,  

gå - 
lilla syster, jag nänns inte säga emot, 
fast jag känner den bättre än så! 

Jag är långt ifrån dig och från ung- 

jog har starkare händer och hårdare 

Chapmans biljetter som om du vore närmare Gud! ty det känns 

Den 6 april blir m nor dag i Hartfort, Förutom vadhållningen pågår jobberier 
Connecticut, ty då skall Chapman hängas om biljetter till avrättningsrummet eller 
offentligt. Vem är Chapman? Det vet hallen Förutom pressmännen äro några 
vartenda barn i Amerika Chapman är andra inbjudna. Och det bjudes för när- 
”Prince of Bandits”, ”Master Criminal of varande 150 (etthundrafemtio dollars) för 
the Day”, ”Super Criminal”, etc. etc. Ty biljetten. Priserna hinna ju gå upp ännu När jog var ung, då var mitt hjärta 
så där vackra namn har den beundrande mera Hur många som få komma in be- ungt, 
pressen givit honom. Han har dessutom ror ytterst på vaktmästaren för denna hall och skälvde hett för varje nålvasst 
mördat, stulit, planerat, rånat etc. etc. Men Om han är en svag människa och vill tjäna stygn 

Nu kan jag andas djupt och stolt och det tycker amerikansk press är ofint att en slant, så kan bra många stoppas in i en 
påminna om. Den påminner utslutande stor hall. 
om att - för att citera tidningarna - Det dyrbaraste i denna historia är emel- 
Chapman har cameraliknande ögon ibland, lertid att fängelsemyndigheterna skänkt nu tackar jag för  varje våndans dygn. 
ibland äro de drömmande och milda Chap- huvudpersonen vid denna galaföreställning 
man läser romaner, han skriver vers, han Chapman själv, tre biljetter som han har Nu har jag lärt att hålla handen hårt 
röker de cigarrerna a h  äter så och så att skänka till några av sina vänner a h  Hårt om mitt hjärta Nu är blicken 
mycket etc. etc. 
Detta få vi veta om Chapman, den stora När jag läste detta klack det till i mig Mitt hjärtas egen värld med ljuvt och 
hjälten, som ska dö, a h  som man dock Ingen tycks ha en aning om smaklösheten 
beklagar Han var i o  värd ett bättre öde. eller cynismen i denna dyrbara gest att ge 
Ja visst! en livsdömd biljetter till sin egen häng- är dock till sist det enda som jag har! 

Åtminstone ser man inga kommen- 
med det amerikanska rättsväsendet - ett tarer i den riktningen. 
kapitel som jag har god lust att återkom- Under medeltiden brände man i Europa 
ma t i l l  - hängas don 6 april. Såvida inte missdådarna på torgen under liknande för- 
efter vanligheten benådningen kommer hållanden. Det var nog ont om de bästa 
med ilbud ett par timmar före avrättnin- biljetterna då också. Det var nog stor 

gen. upphetsning bland kurirer a h  budkavlebä- 
Alla Hartforts vadhållningsplatser, ca- rare den tiden ock. Men de hade då var- 

féer klubbar, biljarder, sportplatser hålla ken press, telefon eller radio att föra upp- 
nu vad om 1) huruvida Chapman verkligen hetsningen i vidare kretsar. Dessutom är 
blir hängd eller inte; a h  2 )  om han blir det inte medeltid nu Och inte äro vi hel- 
hängd, huruvida han då kommer att kunna ler i det efterblivna Europa Utan vi äro 
gå fram till trappan av hängningsmaskinen i det högt civiliserade Amerika. Men vad 

domens gräns, 

hud. 
Lys mig, syster, ändå med din blick 

När jag var ung 

lugnt - 

bekanta om han så önskar klar. 

svårt 

Men nu ska han, efter årslånga spektakel ning! 

eller om han kommer att falla samman som anser läsaren om den civilisationen? 
en stackare. 

Om detta slår man nu vad precis som 
man eljest slår vad om häst- a h  bilkapp- 
löpningar, sportevenemang etc Stora pen- 
gar äro i rörelse, och mer i n  en kommer 
väl att förtjänta sitt kapital Pa Chapman. 

Newyork 19/3 1926 
Maj Hirdman. 

Strindbergsspelen 
i Malmö 

kunde givits skickligare. Flere av 
När den blivande kvinnliga publi- dessa artister ha ei stått @ en scen 

ken ögnade igenom spelplanen för under sista decenniet Men alla ha de 
Strindbergsspelen på Malmö teater - ett övertag framför varje annan skå- 
Fadren, Fordringsägare, Fröken Ju- despelare och skådespelerska. De ha 
lie, Dödsdansen - tänkte den m å h ä n -  sig fått inblåst levande ande av en 

skapare som väl får anses ha de bäs- 
förutsättningarna att förstå ver- 

kens intentioner Deras regissör har 
Tog någon från hyllan själva akt- varit J o h a n  August Strindberg själv. 

Svart och vitt äro mindre onyanserat säger, att kvällen var Anna Flygares. 

När man läser dessa mästerliga om denna skådespelerska, art hon i 

stilla undran: - Är det inte just så Eleonoras, men med den rollen har 
mellan människor? Fast förstorat, hon också för evigt skrivit sitt namn 
pressat till en vämegrad, som ljum- i svensk teaterhistoria. Jag vet dock 
mare själar lyckligtvis ej förmå pres- icke varför icke detsamma skulle kun- 

om hennes Hedvig i Vildan- 
den. När man tinker på henne, Eleo- 

da :  

Det blir nästan lite genant. 

styckena, lugnades hon strax. I en Det innebär inget underskattande 
mening äro de dock icke orättvisa. av någon av de uppträdande, om man 

fördelade än man erinrade sig. Det har sagts 

scener, gripes man trots allt av en sitt liv gjort en enda roll. a h  det är 

kräver. 

nom mörkret tindra ord, lysande av Hur slitet ljuder det inte, då man 
erfarenhet och förstånd vittnar, att hon gjorde kvällen oför- 

Strindberg glömlig. Till min död skall jag min- 

pa näst sist skrivna av de framförda en sådan ro vid hennes repliker, så- 
skådespelen, Påsk. kom först  För- visst som konstnjutning är vila och 
modligen på grund av en berättigad vederkvickelse. Ingen detalj ville 

man ha annorlunda En fläkt av stor 
önskan att skänka starten stil genom konst drog genom salongen. 
denna pjäs framförande vid högtiden Den goda féens roll har Strindberg 
med samma namn. Kvinnorna i detta i detta stycke, som lånat så mycket 
stycke äro givna med Strindbergs ung- av sagan, uppdragit åt jätten, som 
domsuppfattning. Det har sagts, att Eleonora kallar honom, därför att 

hon finner hans namn Lindqvist så 
hans kvinnohat bottnar i mannaupp- vanligt. Denna trollgubbe gavs mäs- 
levelsernas besvikelse. Kvinnan är terligt av Falck, en utomordentlig 
för honom en fallen gudom. Hon för- prestation. Full illusion skänkte ock- 
mådde ej motsvara hans högtspända så Gösta Gustafsson som gymnasisten 

tona roll ut det som kunde och skulle 
mycket mot idealet. Denna sats bär i ges Hennes spel var mjukt och kul- 
varje fall sannolikhetsprägel. Ty det tiverat. 
är ett mycket mänskligt drag att smä- Så vilade där något oändligt röran- 
da fallna storheter om det också ej de och gripande över denna kväll, som 
är ett särdeles vackert drag. Gudar återseende av publiken betecknade ett 
på lerfötter krossa vi med föroläm- inringar. För alla blev denna ”Påsk” 
pad entusiasm. en vacker uppståndelsens fest, vars 

Att i denna första krönika närmare djupaste innebörd är andens seger 
ingå på en enda spelaftons speciella över materien. 
prestanda förefaller onödigt. Fram- 
förandets facit kan ju först givas ef- 
ter festens slut. Många åskådare hys- 
te måhända inom sig en försynt und- 
ran, om vissa gestaltningar ännu skul- 
le förmå ge illusion. En undran, som 
dock snart får lämna rum för lugn 
tillfredsställelse. Sant att de tjugu 
åren skänkt ansiktsmaskerna attribu- 
ter, som ej höra ungdomen till. Tro- 
ligt ut de ha beslöjat mången skön 
stämma. Men själarnas iver fanns 

Så mycket r i s  fyra kvällar i sträck. ta 

tera, givet med den överdrift konsten 

”Påsk” är Eleonora. 

Oförsonlig är denne rabiat icke. Ge- nora, säger man sig: 

Utvecklingslinjen hos 
bröts av spelplanen a tillvida som nas hennes stumma spel. Man fick 

förväntningar. Verkligheten svor för Fru Manda Björling tog ur sin mono. 

A. B-n. 



Natten till Söndag av Elin Wägner. 
Jag hade inte behövt oroa mig för att renhjärtad. Hade jag nu måst träffa 
lyckan från lördagsnatten skulle vara för henne, så hade jag icke kunnat und- 

gå att säga: gå inte i borgen för mig. 
Tillräckligt mycket är sant av det ner genom brevlådesspringan och låg man säger, för att det skulle vara 

där på magen på tamburgolvet när riskabelt. Låt mig i stället förklara. 
skall du förstå att alltsamman 

jag kom ut. Men jag misstänkte än- egentligen är både mänskligt och för- 
då dess ursprung. Utan att röra vid låtligt. Då skulle hon låta mig tala, 
det, klädde jag på mig ytterkläder och och sen sa skulle hon gå sorgsen bort 
gick ut. Vad skulle jag ta mig till? och icke h i  förstått ett enda dugg av 
Jag beslöt att leka leken att vara vän- alltsamman. 

mötte till en början ingen att vara För att beveka min samvete något, 
vänlig mot. Då gick jag in till min gick jag in i en blomsterbutik och 
gamle vän S. H. Johanson och köpte skickade Karola några vackra blom- 
~ klädning av honom. Det var verk- mor til l födelsedagen. De kom ju 

jag bad honom skicka räkningen till vat. 
min förmyndare. 
från denna till hälften misslyckade komma riktigt igång. Jag smålog mot 
expedition fick jag på avstånd uppe i en postexpeditör, jag hälsade an is .  
Drottninggatan se min allra käraste jag lämnade jämna pengar och skrev 
barndomsvän, Karola Musselman, rätt på blanketter. Men ingenting 
komma gående. Henne kunde jag ju hände, ja^ fick inte det minsta svar. varit vänlig mot, men i stället vek jag Misströstande gick jag till en biograf- 
in på närmaste tvärgata och sedan för teater och köpte två biljetter, som jag 
säkerhets skull in i en trikåbod. I gav åt en pojke med trasiga skor. 
detsamma mindes jag, att jag för Han visade ingen glädje eller tack- 
första gången på trettiofem ar glömt samhet. men den bör ju ha funnits 
hennes födelsedag för tre dagar se- där ändå. Min sista chans var den, 
dan. . att jag inne i köttboden avstod de 

Jag kunde inte träffa henen. Det njurar dem som jag själv beställt åt 
var för bittert och förödmjukande. en dam rom kom och pockade. Hon 
Hon måste ju ha hört historien från blev verkligen tacksam, för hennes 

utantill. Och när hon hört den, har frågade efteråt vem hennes man var. 
hon bestraffat dem, som berättat den Det svarades. att jag stått ansikte mot 
för henne, och sagt: Det där är inte ansikte med hovrättsrådinnan René. 
sant. När jag ätit min middag, insåg jag, 
vi gick i första förberednade, och jag att det var omöjligt, att längre upp- 
vet. an hon inte kan ha handlat så skjuta den svåra stunden. 'Jag pick 
Hon har alltid haft hållning. Hon ut i tamburen och plockade upp bre- 
har blivit omyndig genom en gemen vet från min dotter. 
intrig. Mina händer darrade så att jag 

Jag vet att Karola har sagt i4 för slet sönder m del av brevet med ku- 
hon är lojaliteten själv och mycket vertet. 

länge. 

han uppskattade den icke riktigt, då Säg—det—med—blommor, som slar- 
När jag kom ut Leken att vara vänlig ville inte 

Broköping, hela världen kan den ju man kunde inte leva utan njure. Jag 

Jag känner Anna Magni sen 

Så här skrev hon. 

Kära lilla mamma! 
V i  har just fått telegrafiskt medde- 

Iande om att mamma klagar i hovrät- 
ten. V i  blevo så bestörta över att det 
inte är slut på striden oss emellan. 
Vi trodde att mamma också tyckte att 
det kunde vara nog. Det hade ja 
aldrig behövt an bliva någon om 
mamma genast funnit sig i att ha en 
förmyndare. Egentligen kunna M inte 
förstå vad mamma kan ha emot ränt- 
mästare Kvarstad, som mamma alltid 
sett ut att vara vän med och som är 
hide hygglig och förståndig. Det är 
väl inte värre än att ha en notarie, en 
bank som man frågar om affärer. 
Och en förmyndare kan man skylla 
på, så snart man inte vill skriva p i  Iis- 
tor ellr gå in i föreningar eller låna 

folk pengar. Fullt tillräckligt att Ie- 
va på f å r  mamma i alla fall. även un- 
der den första tiden, då det blir nöd. 
vändigt med sparsamhet. för att mam- 
mas affärer skall kunna repa sig. 

Men eftersom det nu är så att 
mamma prompt vill vara myndig och 
vi förstå att det inte går att förmå 
mamma att ta tillbaka besvären utan 
vidare, så har Gösta och jag ett för- 
slag att göra Om mamma avstår 
från att föra process vidare, sa göra 
vi en övrrenrkommelse under hand 
\'i lova mamma. att om mamma om 
ett par år skulle begära att bli myn- 
dig förklarad så ska vi tillstyrka det, 
under förutsättning förstås att vi 
med gott samvete kunna det. Man 
kan ju  bli bra am man har varit ur 
jämvikt, eller hur? Men då förbinder 
sig mamma, genom ett bindande un- 
derhandsavtal, att samma dag mamma 
blir myndig överföra hälvten av sin 

till världen om fyra månader. Vidare 
att aldrig mera söka köra ut mig ur 
min fädernegård. Vidare an köpa en 
livränta, så stor att mamma under 
inga omständigheter, vad mamma an- 
nars gör m& sina pengar kan komma 
kommunen till last. Förövrigt skola: 
vi inte lägga oss i vad mamma gör 
av sina pengar, vi anta, att mamma; 
blivit vis av skadan. 

Om mamma nu tycker att myndig-! 
heten betyder så mycket. så borde 
mamma gå in på de här villkoren. 
Och betänka att vi, Gösta a h  jag 
ändå har plikter att se till att något 
av pappas pengar räddar åt nästa ge- 
neration. 

Om mamma går med på detta, så 
tror jag att med tiden allt skall bli 
bra igen mellan oss. Inte ska vi 
hysa något arg. Och inte heller be- 
höver mamma dra sig för att flytta 
tillbaka ut till Stenbro. Det ligger 
rätt så avsides från Broköping, och 
mamma behöver inte träffa fler av 
sina bekanta än mamma har lust till. 
M e n  am du träffade dem, skulle 
de säkert vara fullkomligt justa och 
taktfulla. 

Svara mig så f on  som möjligt och 
tag för all del inte råd av advokaten. 
Det är allmänna meningen här i Bro- 
köping, att det var mammas stora 
olycka att’ komma under hennes in- 

flytande och att hon snarast retat 
rätten med sina ultramoderna åsikter 
Gösta instämmer i allt som jag nu 
skrivit. 

lammar tillgivna dotter Astrid. 

På en lös papperslapp stod: lilla 
söta mamma, detta är Göstas ide. Om 
det bara VOR jag som bestämde, finge 
du ta de usla pengarna och göra av 
med dem, och när du vore renrakad, 
så skulle jag ta emot dig och sätta dig 
att klippa trasmattor och vagga ditt 
barnbarn, när det kommer. Jag tror 
att det ännu vore i vaggningsåldern 
när du vore utfattig. ty jag tror att 
du är litet otillräknelig på den punk- 
ten. Men jag tycker ju  att v i  har 
nog som vi har det, jag tycker också 
att Gösta gärna kan arbeta för  sin 
hustru och sina barn som andra fa- 

förhållanden och kan aldrig vara 
sorglös som vi är, som alltid varit 
förmögna. Och jag måste låta Gösta 
råda, för jag kan inte leva utan Gös- 
ta och Gösta kan leva utan mig. För 
honom måste det inte absolut vara 
just jag. fast han är snäll mot mir, 
när det inte är något särskilt. Han 
vore i stånd, fruktar jag, att skilja 
sig från mig om det här går honom 
emot t y  han har antytt för mig an 
äktenskapet ingicks under förutsätt- 
ningen att vi kunde vänta en betydan- 
de förmögenhet ,och han har lagt sin 
karriär mera vetenskapligt än bröd- 
förvärvande. Du förstår ju, att detta 
kan jag inte riskera, och så måste jag 
gå med honom mot fjärde budet, som 
du sa, sist vi  träffades, och femte 
med. Gösta sträcker sig inte till nå- 
got ädelmodigare förlikningsförslag 
än det jag nu framfört. Anta det 
för din och min skull. Du kommer 
inte att vinna i hovrätten. Gösta har 
försänkningar hos hovrättsrådet Re- 
n&, han har visserligen inte uttalat 
sig om detta mål, men berättat om 
liknande fall. Vad skall det bli med 
mitt barn efter allt jag fått på ige- 
nom. Måtte det inte bli en sån där 
advokat som din. 

1,000 K. Astrid. 

Detta brev verkade ögonblickligen. 
Nej inte ögonblickligen. Först satt 
jag stilla och kände inte så mycket. 
Jag bara höll Astrids brevlapp fram- 
för mig och sade elakt till mig själv: 
även den är instuderad med Göstas 
hjälp för at t  beveka mig. Det där 

hovrättsrådet Ar det l i l l a  miss- 
som förråder dem. 

III. 
B R E V E T  

nesrubbad misstänksamsamhet i detta an- 
tagande. Och så greps jag av m s& 
dan fruktansvärd bitterhet mot mitt 
enda barn, att jag kröp ihop på knä 
rid soffan och bad Gud om att få dö. 

Föreningen Frisinnade kvinnor i Gefle. 
Gefleavdelningen av föreningen Frisin- 

nade kvinnor håll l  den 26 m a r s  sitt års- 
möte, varvid styrelse- och revisionsberät- 
telser upplästes och ansvarsfrihet bevilja- 
des 

Föregående års styrelse omvaldes med 
fröken Hanna Landberg som ordf och 
fil. kand fröken Emy H a l l  som sekr. Öv- 
riga styrelseledamöter äro fruarna Brita 
Lundeberg och Natalia Eriksson. fröken 
Ester Forsell samt fru..". Gerda Modén 
och Karin Lindblom. Till revisorer om- 
valdes fröknarna Anna Lindborg och Aina 
Egelin. 

Ordf. redogjorde för tre vid årets tiks- 
dag väckta socialhygienska motioner Ef- 
ter en stunds diskussion beslöt förenin- 

en uttala sitt instämmande i syftet med 
en av fröken Hesselgren m.fl. väckt mo- 
tion i syfte att popularisera folkhögskolan 
bland den industriarbetande ungdomen. 

Den går ut på framställning av statsun- 
derstöd åt kortare kurser vid folkhögsko- 
lorna och stipendier till dessa i nämnda 
syfte. 

Uppsala Länsförbund av Fris Kvinnor 
firade sitt årsmöte å Uppsala Stadshotell 
onsdagen den 1 mars, varvid den gamla 
styrelsen åtvaldes, med undantag av fru 
Anna Åman, som efter mångårig tjänst 
bett att få avgå. Till vice ordf. utsågs 
efter henne, fru Rut Jansson 

Efter årsmötesförhandlingarna vidtog en 
livlig diskussion om gift kvinnas behörig- 
het till statstjänster o.d. anställningar med 
inledning av årets motioner och länsför- 
bundet uttalade sitt ogillande av undan- 
tagslagar. 

http://6pnhlicklip.cn
http://f6rcnin.cn
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