
Tidevarvet N:r 24 
Veckans ledare behandlar den nya 

regeringens ställning till den frisin- 

nade grundåskådningen. 

De nya barnavårdslagarna ha nu va- 

rit i kraft rdan  den I januari i år. 
Det hat intresserat oss att något un- 
dersöka hur dessa lagar te sig i sin 
tillämpning. Artikeln "Den nya bar- 
navårdslagens tillämpning” är resul- 
tatet av vår undersökning. 

Fru Gertrud Rodhe. vilken såsom 

delegerad närvar vid den stora inter- 

nationella rösträttskongressen, vilken 
pågår i Paris, har sänt Tidevarvet en 
livfull skildring från kongressen 
"Bland kvinnor från skilda länder”. 

Till nytta och nöje är ett kåseri om 
Internationella Klubbens verksamhet. 

Från Berlin har fru Gerda Marcus 
sänt Tidevarvet m skildring från en 

domstolsprocess om faderskapets fast. 
ställande, vilket domaren avgjorda 
skulle ske genom blodundersökning. 
Artikeln återfinnes på sidan 4. 

* 
På Bonniers förlag har Lilly Kjel- 

lén utgivit diktsamlingen Offerskålen 
ur vilken vi hämtat två dikter. 

Den nya nya barnavårdslagens tillämpning 
De krav på ett bättre tillgodoseen- M bliva ett starkt vapen i kampen 

de av barnens och ungdomens mora- mot prostitutionen, ty det är ju just 
Iiska uppfostran, som under de sena- ur sådana grupper av unga flickor, 
re åren rests icke minst från kvin- rom nu skola omhändertagas för 
nornas sida. har som bekant lett till skyddsuppfostran. som de prostitue- 
en utvidgning av lagen om samhäl- rade huvudsakligast rekryteras. 
lets barnavård. Genom denna lag För att den nya barnavårdslagen 
som trädde i kraft den I januari skall kunna fylla sin uppgift och bar- 
1926, har till en enda myndighet navårdsnämnderna till fullo skola 
nämligen barnavårdsnämnden, över kunna utnyttja sin utsträckta befo- 
förts all den verksamhet, som avser genhet, fordras emellertid givetvis en 
behandlingen av fosterbarn, vanarta- utökning av deras resurser och M 

de barn och psykiskt defekt ungdom rent organisatorisk omläggning. Man 
Det nya och viktiga i dessa bestäm skulle ju  kunna invända att lagen har 
melser är dessutom den väsentligt ut varit i kraft i så kort tid, att man än- 
vidgade befogenhet barnavårdsnämn- nu inte hunnit göra sig m uppfatt- 
derna äga. Dels äga de rätt att om- ning om, hur den kommer an verks 
händertaga för skyddsuppfostran och att man därför viii vänta och M. 

jämväl kroppsligt vanvårdade kam Men så mycket har man dock redan 
och dela har åldersgränsen för ung- hunnit att erfara, att antalet av de 
dom, som kan omhändertagas av bar- barn, som under år 1926 omhänder- 
navårdsnämnden, höjts från 15 till 18 tagits av barnavårdsnämnden åtmin- 
år, och i vissa fall till ar år. stone här i Stockholm redan vuxit be- 
Det torde icke särskilt behöva be- tydl ig över antalet för hela året 

tonas, vilken stor betydelse denna se- 1925, och då ha vi ännu icke tillryg- 
nare bestämmelse kan få, om den rätt galagt halva året. Dessa siffror gäl- 
utnyttjas. l all synnerhet gäller det- la då flickorna. Det torde därför lig- 
ta naturligtvis unga flickor mellan 15 ga i öppen dag. att man icke är be- 
och 18 år, för vilka det ligger snubb- tjänt med de relativt små resurser, 
lande nära att glida in i ett sedeslöst man nu förfogar över, utan att man 
liv, men som genom en övervakande. behöver nya vårdhem och uppfost- 
uppfostrande Och förekommande ar- ringsanstalter och nya anordningar 
bete skulle kunna räddas It samhäl- vad sjukhusvården beträffar. Det 
let. Detta skulle med andra ord kun- duger naturligtvis icke att släppa till- 

sammans alla åldersklasser på - 
ma hem, ty då kan resultatet bliva 
helt motsatt det man avsett. Det 
finns intet som sprider sig så. hastigt 
rom andliga farsoter, och att under 
sådana förhållanden ha mindre lind- 
"@ vanartade barn tillsammans med 
16- och 17-åringar, som redan hunnit 
glida långt utför, är synnerligen för- 
kastlig. Detsamma är förhållandet, 
när det gäller sjukhusen. Såsom det 
nu är ordnat skickas de flickor, som 
vid intagningen äro behäftade med 
någon smittosam könssjukdom, över 
til l de allmänna specialsjukhusen. 
Och detta är tyvärr något, som är 
mycket vanligt. Statistiken virar en 
viss stegring för åldersgrupper under 
w år. År 1919 visade statiatikca 
10,146 fall av venerisk sjukdom i 
Stockholm. Därav voro 173 % i ål- 
dem 15—20 år. 1924 var totalantalet 
4,323 och procentsiffran för 15—20- 
åringar 15,5 %. Av dessa äro paj- 
karna dubbelt så många som flickar. 
na. .För prostitutionens bekämpande 
är det givetvis av lika stor betydelse 
att genom tidig omhändertagande och 
uppfostran även kunna påverka der 
alltid mycket större kundkretsen och 
icke endast den säljande porten. 
På specialsjukhusen sammanföras 

ungdomar i åldern 15—20 år med 

(Forts. å sid. 4). 

Bland kvinnor från skilda länder 
Tionde internationella rösträtts- 

kongressen är samlad i stora salen i 
Sorbonne, parisuniversitetet. Dele- 
gerade från 42 länder fylla mittbän- 
karna nere i salen, och vid ett långt 
bord framför dem ritter styrelsen. I 
mitten ordföranden, mrs Corbett Ash- 
by. engelska, som med ett oändligt tå- 
lamod och ett älskvärt leende leder 
den ganska svårskötta kongressen 
Omkring henne sitta två tyskor, en 
italienska en engelska en schweizis- 
ka, en grekiska och en fransyska. Och 

för radion, utan vilken man har svårt 
att hora dem i den ekande salen. 

Och de delegerade - en samling 
intelligenta kvinnotyper från jordens 
alla kanter, från den milda in 
läkarkvinnan och den förtjusande 
pariserklädda egyptiskan. som citerar 
koranen, t i l l  målade skönheter från 
Peru, lugna skandinaver och de 
kvinnliga poliserna från London, så 
lika karlar i manlig uniform, kort hår 
och skarpt markerade ansikten, att 
man nästan blir hemsk till sinnes. 
Gamla och unga, lugna och hetsiga 
men alla med stämpeln av arbete och 

d i t  upp gå talarna för att tala fram 

tanter komma för alt få stöd och 
uppmuntran och berätta om hur svårt 
kvinnorna ha det hos dem. Andra 
länder sända kvinnor, vana vid röst- 
ritt och valbarhet, och åt vilka lag- 
stiftningen småningom ger alla de 
mänskliga rättigheter de begära. Men 
för dem komma nya problem upp, de 
rom vi svenskor nu arbeta med: 

skyddslagstiftning, gift kvinnas natio- 
nalitet, olika lönesystem. Men län- 
dernas olika grad av mognad och 
framsteg gör att det i somliga frågor 
blir svårt att fatta ett gemensamt be- 
slut. och diskussionerna bli heta Dog. 
De kommitteer, som förberett f r i -  
gorna, gå oftast efter den extrema 
principen av absolut liks lagar för 
m i n  och kvinnor, och de komma då i 
konflikt med uppfattningen i de l in- 
der, där kvinnorna arbetat sig t i l l  
skydd mot exempelvis en föregående 
hård exploatering av deras arbets- 
kraft och där de ej äro starkt nog 
organiserade att själva i varje fall 
hålla på sina rittigheter. Men den 
meningen tycks segra, att inga inter- 
nationella lagar om kvinnoarbete få 
förekomma, och utvecklingen bör gå 

ursprungliga. 

De franska kvinnorna ha ej ännu 
rösträtt, och de hoppas att denna 
kongress för dem skall betyda ett 
stort steg framåt. Varje kväll an- 
ordnas - stora allmänna möten, och 
skall man döma efter den entusiasm, 

varmed talarna mottagas, bör deras 
avsikt lyckas. Vid onsdagskvällens 

möte mot Code Napoleon och för en 
modern äktenskapslagstiftning blev 

salen så full, att de rom e j  kommo 
in, bildade ett undra möte utanför 
och några av talarna fingo för dem 
upprepa vad de sagt inne i salen, mot- 
tagna båda gångerna. med jubel och 
applåder. - Varje gång ordet fred 
har nämnts har det hälsats med upp- 
låder, och vid kongressens högtidliga 
öppnande talade ordföranden på en- 
gelska, franska och tyska. 

Kongressens svaghet är att den är 
stor och ohanterlig och att så många 
av deltagarna äro beklagligt ovana 
vid parlamentariska former. Men 
dess styrka är att få alla dessa oliks 
att känna sin samhörighet och att 
styrka deras tro på makten av sin go- 
da vilja. Och entusiasmen är stor 
och arbetar med både lojala medel 
och med sådana som vi bruka kalla 
jesuitiska. En extremistisk förening 
från U.S.A. angriper fredliga de- 
legerade t. o. m. n:%,- de somnat på 
kvällen för att omvända dem t i l l  sina 

åsikter. - Och många kvinnor, som 

righeter, lära sig här att tänka inter- 
nationellt - och det är inte det minst 
viktiga resultatet av kongressen. 

Gertrud Rodhe. 

annars sitta fast i sina speciella svå- 

Sommar och politik 
Mot kvällen blir den late flitig, är m 

gammalt ordspråk, som vanvördigt nog 
kommer för oss, när vi i tankarna sum- 
mera ihop den sista tidens riksdagsarbete. 
I utskotten har det arbetats med febril 
hast för att få ärendena behandlade och 
på kamrarnas bord. föredragningslistorna 
ha varit fulltecknade av viktiga ärenden 
och plenum har hållits så gott som var- 
enda dag veckorna före a h  efter pingst. 
Med denna forcerade arbetstakt kan man 
inte undvika att många långt ifrån bety- 
delselösa ärenden f6 m ganska ytlig be- 

handling och att riksdagsmännen inte med 
bästa vilja i världen hinna sätta sig M i 
frågorna. Och trots allt jäktet har man 
ändå inte hunnit bli färdig förrän långt 

Det undras oss, vilka som äro mest be- 
låtna, riksdagsmännen, som slippa sitt. M- 
ne i värmen i plenisalarna och stifta la- 
gar c k  vi, mm slippa sitta uppe under 
taket, där det är ännu varmare, a h  höra 
på Bägge voro vi nog lika nöjda, när vi 
i tisdags traskade upp ti l l  riksdagshuset, 
att dit var sista gången på länge som 
vi träffades. Slutplenat var för övrigt det 
trevligaste och gemytligaste plenum som vi 
vet oss ha bevistat under denna riksdags- 
period och det gick i enighetens tecken 
som intet annat. Talmannen, sekretera- 
ren, "rytarn" vi och två andra journalister, 
som även höllo ut till ändan, ut- 
gjorde till m början hela försam- 
lingen. Så småningom kom det in m 
och annan riksdagsman, men de voro lätt 
att räkna. Det hela var fermt expiderat. 
”Rytarn” framme vid talmansbordet läste 
upp klämmen till bankutskottets utlåtande - del gällde riksbankens affärer - ingen 
begärde ordet, talmannen framställde pre- 
position, ingen svarade, och med ett "sva- 
m blev ja" slog han klubban i bordet och 
”kamrarna behagade åtskiljas”. 

Nu återstår endast den ''högtidliga" av- 
slutligen på rikssalen. Det är en rätt löj- 
lig ceremoni, som regelbundet sker inför 
tomma bänkar. De anda, som pliktskuldi- 

statsråden som underdånigt buga sig för 
kungatronen, dir krona, mantel och spira 
få ersätta kungen, som alltid är på Tull- 
gam. 

De allra flesta av kamrarnas ledamöter 
ha nämligen "behagat åtskiljas” för flera 
dagar sedan, lagt politiken på hyllan för 
sommaren och hösten a h  rest var och m 
till sitt  Den ma för att njuta somma- 
ren utomlands eller i sin eleganta som- 
marvilla, den andre för att återtaga sin 
plats i fabriken, ah den tredje för att 
gallra i n a  rovor och se om sitt jordagods. 
Det är som am sommar och politik inte 
kunds förlikas. Det ena är varmt ah 
ljust, det andra kallt och rätt dunkelt 
ibland och därför gör man outsägligt rätt 
i att slå igen det grå stenpalatset på Hel- 
geandsholmen nu när äpple- och körbärs- 

sållade med blom som stora tärnbuketter, 
tulpaner och hyacinter blomma i rabatter- 
na ah måsarna kretsa över Norrström. 
När naturen vaknar, somnar politiken 

Och med m suck av lättnad lämna också 
v i  den politiska skådebanans läktare. skjuta 
upp den tung. porten mot Norrbro träda 
ut i sommaren och solskenet och köpa 
famnen full av gullvivor och syrener hoa 
närmsta gumma. 

inne i juni. 

gast infinna sig varje år ära talmännen ah 

träden i planteringarna utanför stå över- 

Rita 



de. En förutsättningslös, självstän- 
dig, idétrogen liberalism! Kanhända 
hade en sådan vädjan inte klingat för- 
gäves! Kanske kunde ett sådant li- 
beralt handlingsprogram byggt p$ fri- 

Ett regeringsskifte hör numera icke längre ha någon anledning att upp- hetens grund och personlighetens rätt 

lar ändå alltid en viss spänning. Den- nesrika 27:de ma; 1923 brusto de nya val återigen samlat oanade ska- 
na gång ger det anledning till alldeles band, som, kanske huvudsakligast ror kring det frisinnade baneret. Men 
särskild eftertanke åtminstone för till det yttre men dock sammanhöllo läget var icke sådant. Regerinsskif- 
alla frisinnade partianslutna eller Frisinnade Landsföreningen, och den tet tillkom i partipolitikens intresse. 
icke. Man kan inte undgå att erkän- blev uppdelad i ett större frisinnat Och mellanpartiernas ställningstagan- 
na att stunden nu är kommen då av- och ett mindre liberalt parti förutom de under föregående år det sätt varpå 
görandet måste ske, om frisinne el- åtskilliga, som varken kunde gå till de kryssat sig fram efter bästa för- 
ler liberalism - vilket man kallar det den ena eller andra gruppen. måga, kunde inte plötsligen ge anslag 
- för den närmaste framtiden skall Och nu tre år efteråt - tre bedröv- till något nytt. Utvecklingen sker 
äga något politiskt språkrör. Läget liga år för frisinnad politik - blir organiskt följdriktigt. Återstår såle- 
är inte att betrakta som så enkelt, att åter regeringskris på samma fråga. des för den nya regeringen att söka 
den ministären Högern håller sig undan, men Fri- stöd hos högern, bondeförbundet däri 
störtats på Stripafrågan och en ny sinnade Folkpartiet, som under riks- innefattat. Men när inga av dess 
regering träder till för att bevaka di- dagens lopp hela tiden varit berett att medlemmar gått med i regeringen 
rektiven för arbetslöshetsunderstöd. när som helst träda in, påtar sig utan som gisslan, kan priset för hjälp kom- 
Utan - vilka möjligheter har denna vidare regeringsansvaret. det kan bli 
nya regering? Det beror pa hur hän- ensamt. Bondeförbundet nekade med- - den frisinnade grundåskådningen. 
delserna utveckla sig! Det kritiska året 1923 vädjade Fri- 
Men denna gång beror det i allra hög- politiskt fristående ha förmåtts att gå sinnade Kvinnors Riksförbund till 
sta grad p i  den förhistoria som lig- med. Frisinnade Landsföreningen att enigt 

D e  var med en viss undran man sluta upp kring liberalismens mar för 
v i  måste gå tillbaka till våren 1923. motsåg ministerlistan, kanske med att med ansvar och handlingskraft 

De stridigheter, som länge varit rå- ännu större undran man tog del av kunna möta tidslägets krav och hem- 
dande inom dåvarande Frisinnade densamma. Det är väl nu som 1923, ställde om utarbetandet av ett förnyat 
Landsföreningen hotade att fram- a n  inför regeringsbördan få tvistefrå- program för att därigenom finna väg 
kalla en sprängning. Och en av det liberala till samling på ”liberal grund och i li- 
inte så långt före det stundande lands- partiets mest framstående medlem- beral anda”. I stället fattades d.s. k. 
mötet, regeringskris, förorsakad av mar, som vid andra kammarvalen 27:e maj beslutet varigenom Lands- 
majoriteten inom det dåvarande Li- 1924 icke aktades värdig behålla sitt föreningen sprängdes. Det oaktat be- 
berala Samlingspartiet, understödd av sedan många år innehavda mandat, slöt Riksförbundet att förbli sina 
högern. Där rådde en viss tveksam- har nu fått bekläda den för närva- grundsatser trogna och alltjämt hålla 
het hur man skulle ställa sig till f r å  rande mest ömtåliga och svårhanter- tillsamman. Man hoppades också att gan att bli regeringsparti. Det var liga statsrådsposten. Vi ha ingen an- den dag skulle komma, när d e n  fr i -  
inte utan, att man ändå reflekterade ledning att omnämna regeringens oli- sinnade grundåskådningen skulle seg- 

saken. Man var inte blind för ka ledamöter särskilt. I förbigående ra över dagspolitiska särintressen på där förelåg sådana t v i s t e f r å g o r  kan man undra om tillsättandet man kunde inte överge tanken på en 
inom partiet, att Landsföreningen av chef för justitiedepartementet är liberal eller frisinnad samling. Följ- 
kunde sprängas, men man tänkte sip betecknande för den nya regeringens derna av sprängningen visade sig allt 
att i händelse av regeringsbildning ställning i s. k. kvinna frågor och då mer ödesdigra. Man inväntade till. 
finge tvistefrågorna uppskjutas. Men är reaktionen given. Men, vad som fillet på ett ingripande. I december 
Liberala Samlingspartiet slapp rege- nu utgör den stora frågan, är, vilket 1925 avlät Riksförbundet tillsammans 
ringsbördan, den föll på högern så- underlag ha dessa män för an bilda med Sveriges Frisinnade Ungdoms- 
som medansvarig och utgörande det regering? Och här kommer det verk- förbund en skrivelse till Frisinnade 
större partiet. Och Frisinnade Lands- ligen bekymmersamma i den politiska Landsföreningen hemställan 
föreningen ansåg sip påtagligen inte ställningen. Man går givetvis till mi- om bildandet av ett frisinnat venster- 

nistärens programförklaring för att förbund bestående av Frisinnade 
söka vägledning men vad innebär Landsföreningen Sveriges Liberala 
denna? Allmänna ordalag! Dessa Parti, Frisinnade Kvinnors Riksför- 
allmänna ordalag som dikteras av bund och Sveriges Frisinnade Ung- 
klokhetsskäl för att stöta s i  få och domsförbund. Detta förbund skulle 
vinna så många som möjligt, utan fastställa vissa huvudpunkter som 
tvivel välmenande, men alltför svä- skulle bilda en gemensam grundval 
vande att bilda en grundval, som bär för förbundet och dess arbetsuppgif- 
att stå på, just dessa allmänna orda- ter, men samtidigt skulle varje orga- 
lag. som i alla tider utgjort de fri- nisation äga rätt att bibehålla sitt eget 
sinnades svaghet, som vållat deras program. Förbundet skulle även ge 
tillbakagång och hindrat deras sam- plats åt de många politiskt hemlösa 
manhållning. ”Regeringen vill föra som ville samlas direkt kring de frå- 

) en framstegsvänlig politik grundad på gor om vilka förbundet enats 
vad för en allmänt frisinnad åskåd- Detta förslag var den följdriktiga 
ning är gemensamt”. Regeringen vill, fortsä 
heter det, inte att den kommer att fortsättningen av Riksförbundets 
göra det. Och för övrigt vill rege- ral ning 1923, ett försök till ny libe- Delegerade från parti- ringen ägna sitt intresse åt sparsam- 
het, ny kommunalbeskattning arbets- erna utsågos att diskutera förslaget, 
fred, socialförsäkring, uppfostran och men detta avslogs, huvudsakligast av 
undervisning, jordpolitiska reformer, samarbete med personer ej tillhöran- 
näringslivets främjande m. m. An- de någon av de fyra organisationerna 
märkningsvärt är dock. att inte ett och ej heller ville ena sig om vissa 
ord nämnes om frihandel, liberalis- fasta punkter. 
mens gamla grundidé men det kanske 
svårligen låtit sig göra efter manö- Under förhandlingarnas lopp före- 
vern med utförselbevisen. Punkten slogs då från Ungdomsförbundets de- 
om försvarsfrågan ger rum för ett legerade, att de fyra organisationerna 
visst närmande år högerhåll. Och istället skulle bilda en samrådskom- 
nykterhetsfrågan, som en gång enligt mitté för att rådgöra och samarbeta 
gängse utsago vållade Frisinnade i viktiga angelägenheter, vilket för- 
Landsföreningens sprängning, med- 
ger ”nykterhetspolitiskt sett efter det Dessa bägge förslag om ett vens- 
allmänna läget icke mer in partiella 

Frisinnad åskådning och politisk 
partibildning 

t i l l  sällsyntheterna, men det framkal- skjuta Sina tvistefrågor. Den mln- vid eventuell riksdagsupplösning och 

socialdemokratiska 

Dock icke ma att bli ganska högt 

Visserligen! verka men en del liberaler OCh några 

ger bakom regeringsbildningen. 

Då inträffade, gorna anstå. 

med 

slag godtogs 

terförbund och en samrådskommitté 
utgöra två väsentligen skilda saker. 
Det ena är en samling på ny grundval 
för allt vad liberalism heter, det a"- 
dra är ett samarbete med nuvarande 
former och begränsning. Skillnaden 
ligger i öppen dag. Men F. K .  R. 
ville inte säga nej till detta samarbete, 
i händelse det kunnat leda till en vi- 
dare utveckling. 

Men vad har händelsernas utveck- 
ling visat? Beträffande förslaget om 
ett vensterförbund, så har regerings- 
bildningen visat att man ej ratat de 
icke partianslutna tvärtom har man 
varit granska angelägen om att få dem 
med. Hindret har således varit de 
punkter man skulle enat sig om. De 
Politiska organisationerna ha icke ve- 
lat binda sig vid en fast venstergrund. 
De frisinnade kvinnorna äro för ra- 
dikala. Vad hade eljes varit natur- 
ligare än att L. F. K. Yrkesinspektri- 
sen fröken Kerstin Hesselgren erbju- 
dits socialministerposten Hennes 
duglighet för denna befattning kan 
aldrig bestridas, hon är en bland de 
mest kunniga personer inom detta 
område som vårt land äger, och re- 
geringen hade icke kunnat fs någon 
som bättre fötstått att träffa uppgö- relse med socialdemokraterna i alla 
de viktiga sociala frågorna Men en- 
ligt vad vi erfarit har  fröken Hes- 
selgren icke blivit tillfrågad, hon är 
för radikal. 

Och samrådskommittén ja, efter 
regeringsbildningen förefaller det som 

om d e  båda politiska Kommittén lär 
nämligen inte ens varit sammankallad 
med anledning av regeringskrisen, och 
en regeringskris är ju ändå en bland 
de viktigaste frågor som kan före- 
komma Men orsaken till att så inte 
varit förhållandet är givetvis också 
här att F. K. R. är för radikal. 

Den nya regeringen ”vill föra en 
framstegsvänlig politik". Skall den 
istället tvingas att gå år höger? 

reformer" och ”upplysningsarbete”. 
Det är, som Sv. Morgonbladet skri- 
ver, att ”ministärens nykterhetsvänlig- 
het markeras av, att ej mindre i n  sju 
av dess ledamöter äro absolutister”, 
och därmed få nykterhetsvännerna 

Del är den nye regeringschefens 
stora konst att utforska läget och på 
grund därav utarbeta ett förslag, som 
är möjligt att genomföra Men det 
är likväl skillnad att göra detta f r å n  
från fall till fall inom riksdagen 
kamrar i n  att leda statsrodret. Det 
är icke nog med att kunna konsten 
att räkna rätt, om talet i sig självt är 
för lågt i förhållande till de värden, 

mer än två möjligheter för mellan- 
partierna att med framgång leda re- 
geringen Det ena är att gå i ledband 
av något av de stora partierna till 
höger eller venster, och regerings- 
krisens förlopp pekar mot höger. 
Det andra - att blåsa en verklig fan- 
far till samling kring en ny libera- 
lism, d. v. s. att gå tillbaka rill den 
gamla liberalismen, föryngrad och 
förnyad allt efter tidens krav, fri från 

partipolitikens osunda kompromissan- 

landet runt låta rig nöja. 

som stå på spel. Där kan inte finnas 
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Natten till Söndag :::U;;;,::rTvå dikter 
Violinens 

'av ben och slängde bitarna framför Alla strängar är spända 

Av ELIN W A G N E R  
XII. 

»Prestige är väl inte så viktigt!» till det yttersta — hårt ... .. .... 
— Nej jag känner dem inte, sade Ingen skall skruvarna vända — 

Så telefonerade jag d i  och förhör- jag. Det var väl kanske därför jag Aldrig 
de mig ifall prästen var hemma. Det blev lite rörd över fröken Lundströms rig¨ blir något för svår .....! 
var han inte men väntades med all envishet att få sitt barn säkert döpt 
säkerhet, sade en bestämd kvinnoröst, B . fast hon bara sa, att man kan aldrig Brister en sträng- nog kan du 
tillbaka om en kvart. Roald ikläddes veta, om det inte gör nån nytta 
alltså med mala dopstassen Efter — Det är inte hennes skäl, sade Den starkaste sången hann du 
ett meningsutbyte med dottern som prästen och bröt sönder den ena hal- höra, som strängarna bar ... ... . 
ville haft henne med, försvann fru van av papperskniven i små bitar. 
Lundström till en ny städning. Om O Herre, hur långt skall du bända Hon gör sig lustig på fru Anderssons 
jag ska försörja Roald, så far du väl bekostnad, och det skulle hon göra på skruvarna med sträng, hård hand? 
inte hindra mig att arbeta sade mo- min också om jag lät beveka mig . . Klingar det djupast kanhända 
dern. nära bristandets rand? 

Det skulle stå i nästa numret av So- 
— Hon kan Inte låta bli a n  skura cialdemokraten och sen fick jag di- 

Å — stilla — stilla — de brista —— trappor, sade Betty, tydligen miss- rektionen på mig och konsistoriet o c h  
lynt över att behöva gå med ett barn ärkebiskopen, 
i en filt på gatan, där hon kunde möta samlingen 

an inte tala om för- Tyst— i en kista ... 
bekanta. 

men när vi voro vid porten. såg det affär mellan honom och fröken 
ur som om hon velat vända. Och Lundström. Var han då kanske inte 
när hon kommit in i den finn boställs- ansvarig inför Gud för att lille Roald, Ack. du är blott en liten prick 

rummen låg en massa kvistas och grenar 
våningens moderna hall hade trots vars klagorop vi nu hörde från tam- på denna jordens ring, 

lite mossa, några grässtrån, små vildblom- 
och uppkäftighet gått av henne. 

mor. vitsippor, kabeleka och gullvivor Det väl sitta på galoschhyllan så länge. 

när jag anspråkslöst och slokande ut, och fick vänta några minuter, betraktade trodde sig ha hört galet Han suc- en värld av sorg och lust 
frånvarande Börjesons Kristus och kade djupt och fick ett bekymrat ut- och vågor ifrån rymdens hov så djärvdes jag fråga vad man egentligen 

Skräp! — — — Det var j o  materialen till 
Sigrid Blombergs Bebådelse och blev tryck inför så mycken kompakt oför. gå in mot själens kust . . . 

den kur) i japansk blomsterdekoration som klar över, att jag var ute på ni högst nuft eller karaktäriserade han det 
fru Ida Trotsig höll på att giva Klubbens egen expedition, just något för mig. kanske som lust att driva med honom. I universums vida djup 
medlemmar ! som ändå hamnat i det orimliga Men — Tänk efter, fru Andersson, sade är jorden blott en prick 

samtidigt var det en viss spänning i han med en suck, skulle det spela och det betyder ingenting 
att jag  skulle få tala med en männi- någon roll ifall Gud vill, och det vill a den rätt nu förgick Ber om ursäkt, sade jag sånt kalla vi 

skräp hemma men det kanske blir bättre ska som icke hade någon förutfattad han, ta sig an Roald Lundströms själ 
mening om mig, mer än han väl hade om jag glömt ösa Iite vatten på ho- och ända här den i sitt lopp när det blir färdigt Det blev också så 

betydligt mycket bättre, att t. o. m. jag om fruntimmer i allmänhet Nu nom? Ifall jag skulle ha glömt det, allt skönast rom du vet 
och gömmer i sin rika famn förstummades av beundran när en 

stund senare, ett verkligt litet konstverk 
skulle det bli roligt att se, om jag vilket jag inte har. 

stod färdigt framför mej, ett litet blom- skulle få bukt med honom, rom jag 

sterlandskap i miniatyr, och verkligen förr så ofta fått bukt med folk, även en stor förvåning, han såg det och 

åstadkommet av klumpiga människofingrar. mig själv. när jag  ville, 
S i  kom prästen in och det var en det kunde ju komma fram nånstans i kaos som en punkt — 

vänlig, världslig trött man i kavaj dit det inte skulle. Han tillade: do- i ljus och mörker i n a  allt I en låg keramikskål stod vid foten av en 

och mustascher. Han bad am ursäkt pet är befallt av Kristus, och jag har just lika¨ lätt och tungt . . . blommande häggen kabbeleka och blåbärs- 
att jag fått vänta, men han hade varit döpt många tusen, så nog har jag penninggräs böjde sig djupt ned mot vatten- 
på skidtur och måst byta kläder. Bar- åtlytt den befallningen Men inte är Men bortom alla världarna ytan Vid ena kanten av skålen gav en 
nen hade idrottslov i dag, se, och när jag så högfärdig att jag tror, (nu som strålar och förbränns, liten grästuva och några strån illusion av 
de befallde att pappa skulle med ut, hade han åter glömt att vara rädd och gå alla de små tankarna kärr och för att —göra det pittoreska lika 
så var det ingenting annat att göra än var blott uppriktig) att jag behövs för och känna ingen gräns . . konstverket d naturtroget som möjligt 
att lyda hur mycket arbete man än människornas gemenskap med Gud. hade man i skålen lagt några vackra ste- 
hade. Jag förstod att de voro mäk- Fru Andersson undrar då, varför jag nar. Det såg nästan ut som om man flyt- 
tiga väsen, dessa barn. på det öronbe- skall sitta i den har eleganta boställs- 
dövande larm de höllo i rummet intill. våningen för och dra lön. För det rev sönder och skrev om, sedan kal- kal- en hel liten skogsdunge in i rummet 
Men det sade jag icke, utan figure- första har jag inte önskat att den lades Betty in. det lästes upp för hen- med vatten och grönska, med sol och d a ~ -  

rade artigt mot honom och bad i min ~ skulle vara så fin, det hade den blivit ne. tur om ursäkt för att jag sökte honom för att vi skulle bräcka Maria och gärt nytt dop, för den samvetsnöds Och det lär inte vara så farligt inveck- 

Katarina församlingar Och för det skull hon kommit i genom elevens pi- lat att lära sig heller. Även om man har på privattid. 
Han svarade, att tt det var han så andra. så vet jag det inte ur evighets- stående att Roald blivit överhoppad, rätt klumpiga fingrar och tämligen blek- 

När akten var över, och fröken lagd fantasi, så kan man lära sig konsten 
van vid, men var det inte ett yngre synpunkt sett. men det finns ju  andra Betty försvunnit i badrummet med att efter de små gula österlänningarnas 
fruntimmer med också? synpunkter. Jag fyller mina skyldig- Roald, sade prästen: förlåt men jag sed skapa sina blomsterdekorationer efter 

— Jo sade jag, och det är hennes heter. Jag döper och jag viger folk 
talan jag för, medan hon sitter i hal- men inte mer än en gång för varje har så uselt minne: det var ju fru naturens och pryda sina rum med all vi- 

rens vilda härlighet i stället för med driv- 
len. Varpå jag förklarade anledning- Jag viger inte frånskilda, och jag dö- —Ja, sade jag. Det var så skönt husens rosor och orkidéer 
i n  ti l l  mitt besök. Han rodnade och per inte om ett två månaders barn, att vara fru Andersson en okänd. Men detta med den japanska blomster- 
s ig  illa berörd ut. — Får jag då be om alla namnen kursen är endast en av de goda idéer, som 
ströms son Rudolf. jaså Roald, ja det — varför  kan inte pastorn, rom sä- och adressen, så att jag får anteckna Internationella Klubben tagit upp till sina 
gör detsamma. han är antecknad och kert är en god mäninska, göra ett un- Fru Andersson blev nämligen auto.- medlemmars nytta och förnöjelse. Klub- 
upptagen som döpt. Det kan Ju fru dantag? Nu har modern suttit där matisk fadder, genom att vara närva- ben har sedan sin tillkomst tillvuxit i med- 
Magnusson förhöra sig om i försam- med ungen en hel timma på galosch- lemsantal och utvecklat en livlig verksam- rande vid akten, 

jungfru Marias fötter. 

Till nytta och 
nöje Jag frågade nu strängt, om han 

lägg det trasiga ner . . . 
Hon gick fort med nedböjt huvud, verkligen ansåg att detta barn var en 

Du är blott en liten prick Det var härom dagen som jag händel- 

trivsamma lokaler här i Stockholm. I ett av 
buren blev upptagen i döpelsenåden och om du lever eller dör 

salighet? 
— Gå in först fru Magni, jag kan och fick tillfälle att ärva himmelens betyder ingenting. 

Jag visades in i prästens arbetsrum, Prästen såg åter ut som om han Och ända ryms uti din själ 

Nu var det min tur att svälja ner på livets hemlighet . . . 
blev visst lite rädd för att försagt sig, Och svinner universum hän 

(Ur Offerskålen) 

Där förklarade hon att hon be- rar. 

Fröken Lund. som jag  döpt en gång på BB. 

träffa landsmän, eller också ha de lockats 
dit för att hålla föredrag eller inbjudits 
t i l l  någon av Klubbens trevliga klubbaaft- 
nar. Då förekommer alltid föredrag sång 
och musik, då dricker man té och konver- 
serar Vad konversationen beträffar har 
det rått Babylons förbistring utom under 
de klubbaftnar då man portförbjuden alla 
språk utom ett enda. Sina språkkunska- 

ra genom konversationscirklar som 
både i engelska tyska franska a h  



Den nya barnavårdslagens 
tillämpning 

(Forts. fr. sid. i.) 

äldre män och kvinnor. som ofta äro 
ett allt annat än lämpligt sällskap för 
dem. och ofta bliva de under sjukhus- 
vistelsen värre än de förut voro. Vad 

ungdomsavdelningar på dessa allmän- 

Liksom man kommit underfund 
med det olämpliga i att ha sjuka 
barn på samma avdelningar som de 
äldre sjuka och därför på dessa spe- 
cialsjukhus inrättat särskilda barnav- 
delningar, som nu fungerat i över tio 
år, så bör man i analogi härmed kunna 
upprätta särskilda ungdomsavdelnin- 
gar, lit vara med flytande gränser 
men med en särskilt för ungdomens 
fostran lämpad sköterska. 

Att särskilda vårdhem och upptag- 
ningshem behövas f &  psykiskt abnor- 
ma barn ligger i öppen dag med hän- 
syn tagen till den psykiska smittan. 
Som det nu är ställt här i Stockholm 
har barnavårdsnämnden intet annat 
val än att använda sitt skyddshem 
för mindre vanartade flickor, Stora 

för de äldre flickorna, rom få stan- 
na där tills man hunnit ordna för 
dem på ett eller annat sätt, skickat 
dem till vederbörligt sjukhus eller til l  
uppfostringsanstalt utanför Stock- 
holm. Skyddshemmet har sannerli- 
gen intet överflödigt utrymme, loka- 
lerna äro gammalmodigt anordnade. 
vilket naturligtvis ytterligare försvå- 
rar arbetet för personalen, och för- 
hållandena äro i övrigt tämligen pri- 
mitiva. Och har det redan förut va- 
rit svårt att få hemmet att räcka till 
för sitt behov, så har det naturligtvis 
visat sig alldeles otillräckligt under 
nuvarande förhållanden. Hemmet 
har också blivit Överbelagt, och att det 
räcker till rom det gör beror endast 
på personalens tjänstvillighet och fö- 
reståndarinnans organisationsförmå- 
ga. Hon har nämligen gjort det häs- 
ta möjliga av de sv i ra  förhållandena 
och försökt att så gott sig göra låter 
isolera de unga flickor, som tagas in, 
från de mindre barnen. Men å andra 
sidan är det ju icke lämpligt att, så- 
som man nu nödgas göra, stänga in 
dem i ett rum och vakta varje deras 
steg både inom hemmets väggar och 
i trädgården, nät de hämta litet frisk 
luft. Under så ytterst primitiva för- 

man behöver är sålunda särskilda 

na specialsjukhus. 

Blecktornet, även till upptagningshem 

Mötesplatsen 
Södermanlands länsförbund av 

F. K. R. 
hade på söndagen extra möte i Ki- 

la. Därvid behandlades bl. a. m del 
ärenden från centralstyrelsen. En 
resolution angående pensionsförsäk- 
ringen. som antogs av Centralstyrel- 
semötet, blev godkänd av mötet. 

Linsförbundet beslöt kalla andra 
läraren vid Kvinnliga Medborgarsko- 
lan å Fogelstad, fröken Ebba Hol- 
gersson att under sista veckan av in- 
stundande september manad och 
början av oktober hålla föredrag in- 
om de olika lokalavdelningarna. 

I nykterhetsfrågan betonades att 
det gällde se upp med den olaga han- 
deln med pilsnerdricka, att, där & 
kan ske. inskränka den laga, enär 
pilsnerdrickat spelar en ej obetydlig 
roll som berusningsmedel, Och att det 
i rätt stor omfattning begagnas av 
ungdomen och hos den skapar alko- 
holvana och alkoholbegär, och sålun- 
da förbereder bruket av starkare 
spritdrycker. Man uttalade ock den 
förhoppningen, att, då det av C. S. 
tillsatta nykterhetsutskottet fortsätter 
sitt arbete och har förmånen att till 
ordförande äga m kvinna, vars var- 
ma intresse och djupa insikt i denna 
viktiga fråga är val känt, det måtte 
b l i  nykterhetsutskottet möjligt att 
snart framlägga ett förslag, som 
verksamt kan främja nykterhetssa- 
ken. 

Årsmötet skall hållas i mars i Flen. 
Med anledning av att den 13 aug. i 
år fem år förflutit sedan förbundet 
bildades inbjöds linsförbundet att fi- 
ra minnesdagen å Medborgarskololan å 
Fogelstad den 15 aug. 

Till ett Sömlandsstipendium för 
någon behövande elev vid Medbor- 
garskolan insamlades 72 kr. 

Höjdpunkten på programmet voro 
de offentliga föredragen i Kila good- 
templarhus, där fröken Elisabeth 
Tamm talade över ämnet: Vårt med- 
borgarskap i lag och liv, och rektor 
Honorine Hermelin: Val av tankar 
- val av handlingar. Fiolmusik ut- 
fördes av fröken Karin Hermelin. 

Det enskilda mötet hölls i Gam- 
melsta och tack vare fröken Anna 
Israelssons gästfrihet och trevliga an- 
ordningar för mötet förverkligades 
även nu den förhoppning, som ordf. 
uttalade vid länsförbundets första 
möte: "Vi få aldrig ha tråkigt vid ud- 
ra möten." Och alla instämde vi i 
hennes hälsningsord vid detta möte: 
''ilet är med allt större glädje, vi 
återse varandra." 

H. J. 

Faderskapet fastställes 
genom blodunder- 

sökning 

tor 
barnamödrar” jämväl de möjligheter som 
den modärna ärftlighetsforskningen bragt 

Doktor Nilsson framhöll dar att det vär- 
defullaste objektiva bevismedlet vid 
faderskapets avgörande äro vissa blodun- 
dersökningar. Hur stor betydelse i rätts- 
ligt avseende som dessa blodundersöknin- 
gar redan tillmätas i Tyskland framgår av 
nedanstående artikel, som Tidevarvet fått 
sig tillsänt från Berlin av fru Gerda Mar- 
cus. I Tyskland kan nämligen icke endera 
parten, t ex. modern, såsom fallet är har 
i Sverige, vägra att vara med på en sådan 
av den föregivna fadern begärd under- 
sökning. 

äktenskapet födda 
brott avlade barnens rätt, som nu hastigt 
sprider sig över hela den civiliserade "%I- 
den, har ett stort steg tagits framåt genom 
ett domstolsutslag, som helt nyligen fällts 
i Berlin-Schöneberg. dir  parterna i en 
underhållsprocess dömts att underkasta sig 
blodundersökning för bevis om vem som 
är eller rättare sagt vem som e j  är det 
omdiskuterade barnets fader. Därmed har 
nämnda domstol helt frankt som juridiskt 
bindande bevis antagit resultaten av de un- 

baka bedrivas av tvenne vetenskapsmän i 
Wien. Dessa förklara nämligen att de 
genom blodreaktion kunna bevisa, att en 
man. som påbördats faderskap, absolut ej  

En köpman, herr H. 

hies mor nio månader före barnets födelse 

kan vara barnets fader 

faderskapet till den ettåriga Käthie, vars har av Käthies mor utpekats som flickans 
talan föres av den offentliga förmyndare- fader. Denne påstår emellertid att Kät- 

även stått i intimt förhållande t i l l  an- 
hållanden kan det möjligen tänkas gå nan man, herr L. Enligt tysk lag är detta 
utan större fara en mycket kort tid tillräcklig grund för att omöjliggöra att 

och om vederbörande personal sam- H. tilldömes faderskapet, såvida ej absolut 

vetsgrant göra s i t t  bästa för att skil- kan vara Det 
ja de dika elementen från varandra, dande bevis Käthies målsman nu vill åstad- 
men i längden måste ett sådant för- komma i d u  han fordrat att Käthie, hen- 
faringssätt bli a~ motsatt verkan mot nes mor samt de båda ifrågakommande 
vad skyddsuppfostran avser att vara. männen skola låta sitt blod undersökas 

Om behovet av nya vårdhem och i under- 
övrigt förbättrade förhållanden torde sökningen skriftligt skall fastställas av 
därför intet tvivel råda, och må vi  sakkunniga 

därför hoppas, att den betänketid. Med denna undersökning kan och vill 
som Stockholms stad tycks ha betin- domstolen naturligtvis ej fastställa att köp- 
gat sig för att erfara den nya barna- man H. som a" Käthies mar betecknats 

vårdslagens verkningar, må vara till- som barnets far, verkligen är det. Där- 
ändalupen inom den allra närmaste 
tiden och myndigheterna vidtaga de och Käthies Mad ej kan vara barnets fa- 
åtgärder, som äro absolut nödvändiga der. Och bevisas detta, blir H. tilldömd 
för att inte det stora framsteg på den faderskapet. 
sociala lagstiftningens område, som Sedan de sakkunniga avgivit sitt utlå- 
den nya barnavårdslagen verkligen in- tande och domstolen i Schöneberg på 

nebär, skall helt och hållet äventyras, ställa sig till 
domen. Ty man har skäl antaga att har 
H. ej nöjer sig med att bli tilldömd fa- 

i dagen för faderskapets fastställande 

dersökningar, vilka sedan någon lid till- 

Beslutet giller parterna i en process om institutionen här. i 
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