
N:r 26. 26 juni. 

Tidevarvet N:r 26 
Längs horisonten förflyttar läsaren 

från konferenserna i Genève till de 
engelska kolgruvedistrikten, där stri- 
den pågår mellan arbetare och arbets- 
givare sedan 2 månader tillbaka. 

* 
Till midsommarnumret ha vi tagit 

fram ett av Adolf Törneros brev. 
Den hänförda hymnen till sommaren 

blir aldrig gammal i norden, hur än 
allting förändras. 

An Magi varit i verksamhet för att 
påverka resultatet av folkomröstnin- 
gen av de tyska furstarnas förmö- 
genhet är otvivelaktigt, anser Devinez. 

Dagens ledare behandlar de före- 
stående landstingsvalen. 

Artikeln om Barnavårdscentraler 
av fru Mix Anker-Braathen bygger 

på studier från England, där institu- 

tionen d a  sin största fullkomning. 

Emily Hobhouses livsgärning skil- 
dras i artikeln Ett mänskligt storverk. 

* 

Natten till söndag: kap. 14, En 
tavla. 

Sommarferierna börja nu. Hur 
skulle det vara för dem som vilja ta 

emot sommargäster eller söka lantup- 

pehåll under semestern att söka nå 
varandra genom annonser i Tidevar- 
vet? De som komma i kontakt med 
varandra på så sätt kunna ju på för- 

hand vara säkra om att börja sam- 
varon med en beröringspunkt. 

Alla våra vänner, som resa under 
sommaren, göra oss en tjänst genom 

att sprida kännedom om Tidevarvet 
bland de nya kretsar, med vilka de 

komma i beröring. 

En god avslutning 
på middagen är en kopp 

”NIGGER-BLANDNING’. 
Pris 5: 20 pr kg. 

Gott hush. kaffe från 3 : 6 0  pr kg. 
Nordiska Kaffe Bolaget 

Sibyllegatan 35. Döbelnsgatan 91. 
Tel. 706 63 N. 41 68. Tel. V 153 18. 

Pren u m erera 
på Tidevarvet 

N:r 26. 4 årg. 1926 

I L ä n g s  horisonten Magi 
Kronprinsparets storartade mottagande i 

Man ser ofta i svenska och utländ- Amerika visar på en försoning mellan re- 
svårt att tränga Sig igenom, lär ha militära experterna "id$" Sids. som ska tidningar förvånade och indigne- publikanska och monarkiska principer, 
varit namnet på¨ en stadsport, något inte kunna tänkas ha hjärta till nå- rade uttalanden över det engelska som är fullständig, och endast kan tänkas 
som ger liknelsen sin logik och rim- 

gruvarbetarförbundets taktik. Begri- möjlig i en stabiliserad republik. Ivern 
per inte arbetarna. heter det, att de- och entusiasmen i Amerika voro ju stora lighet. Men vi ha vant oss vid den 

föreställningen att när en rik söker 

ning och längre arbetstid inte kan nan man alltså övertygat sig om att det komma in i himmelriket, så är det 

under kolindustriens nuvarande läge på ett älskvärt och behagligt sätt repre- med samma utsikt till framgång som 

föra till något annat än m industri- senterar furstligheten. Redan i vintras när en kamel söker tränga sig genom 
ögat på en nål. ens avveckling och därmed följande regnade det med inbjudningar till dem. 
Man är därför genast med, när arbetslöshet? Det är ju den mänsk- Men man visste kanske redan på förhand 

man på den ryska karrikatyr vi  här liga faktorn i produktionskostnaden att Sverige skickar över ett furstepar, om- 
som måste bli billigare, om indurtri- kring vilket inga strider stå, och som med avbildat ser Nationernas förbund 

söka dra imperialismen genom av- en skall kunna hållas i gång, och vad svenska fotkets goda minne bor på Ul- 
rustningens nålsöga. tjänar det att spjärna mot udden! riksdal och Sofiero. Var det * som 

Kolkommissionens förslag om reduk- missunnade de kungliga deras resestipen- Bilden har tillkommit efter den 
förberedande avrustningskommissio- Nationernas förbund söker dra imperia- tion med 10 % av minimilönen och dium till Amerika, så böra de nu ha ångrat 
nens första session, och det är inte lismens kamel genom avrustningens nålsöga arbetstidsförlängning intill dess indu- sig, sen de se hur de få göra nytta för sig. 
med någon särskild glädje man går strien blivit omorganiserad och i Det skulle vara ganska intressant att 

med på att den ger en träffande bild got radikalt ingrepp mot härväsendet, stånd att betsla bättre löner är både se, hur Amerika skulle tagit emot f. d. 
av konferensens svårigheter. Man så länge kommer kamelen aldrig ge- rimligt och föedelaktigt för arbetarna. tyske kronprinsen. Man skall icke @ni- 
har brytt sina huvuden d i r  oerhört nom nålsögat. &-" alltjämt g+& överenskom- got a den saken, därför an han & en 
med alt klara Ut vad som egentligen Folken måste söka få andra repre- melsen att av överskottet på driften net är verksam även i de för namnet mest 
arméer säga, att det är inte så myc- ti l l  förräntning av kapitalet, borgar utgången av folkomröstningen angående 
ket arméer som möjligheterna att handla dessa problem eller också på- för att m förbättrad ekonomi inom de tyska furstarnas förmögenheter. Några 
skapa anfallskraft ur fredsindustrier verka dem de ha. kolindustrien verkligen skulle komma verkliga skäl, varför dessa herrar och dr- 

och folkstam, som räknas. Och man När man läser att Internationella arbetarna tillgodo i form av förbätt- mer skulle fortfarande leva furstligt ge- 
nom uppoffringar från tyska folket, som 

får inte heller jämföra Frankrikes förbundet av kvinnliga kooperatörer rade löner och arbetsvillkor. fått vidkännas så stora förluster och *- 
fredsstyrka av 685,450 man med lit ii.& konferensen +i:! begrundan e t  Varför anta d i  icke kolarbetarna dragningar, lon icke uppletas, såvida icke 

värnstrupper och säga att det förra år, så slås man därvid mest av tom- att efter generalstrejkens misslyckan- skäl. Man tycker att hela folket skulle 
är mycket och det senare litet, ty ta- de ensamma fortsätta striden, som nu instrument för att ge dem och deras ser- 
lens storlek måste sättas i förbindelse heten, bristen på andra demonstratio- snart pågått i två månader? vila medhjälpare i regering a h  domstolar 
med den risk man löper från grannen ner, som kunnat hjälpa kommissionen Man söker förklaringen i dumhet det svar de förtjäna för sin girighet och 
o. s. v. 

Kamelen och nålsögat Så länge problemet angipes i denna 
t, som kamelen hade så anda av herrar diplomater med de 

De omedgörliga N 

ras hållning att avvisa både lönesänk- redan innan kronprinsparet kom, och in- 

menas med rustning. De som ha stora sentanter vid de konferenser som be- 87 % skall gå till löner och 13 % genanta situationer, de ser man bäst på 

oss säga Tysklands 150,000 riks- förslag om total avrustning inom tio kolkommissionens förslag i stället för magien i furstenamnet är ett verkligt 

(Forts. å sid. 6 ) .  sin br is t  på förmåga att fatta situationen. pil traven vid dess funderingar. 
Men till ett sådant beslut har icke d a  
erforderliga majoriteten kunnat strama 
upp sig. 

Tysklands valhänta behandling av de Ett hundraårigt sommarbrev avsatta furstefamiljerna erinrar mig om 
m tillfälle för ut par år sen, då jag fick 
bevittna hur man i m tysk stat halvoffici- 
ellt d. v. s. med ministerpresidenten när- 
varande, mottog en prins, som skulle va- 
rit dess storhertig. Prinsparet självt gjor- 

Bland det lilla romantiska, det verk- met intill och läste, och jag lyssnade nära innestängande skogar och berg; de det lätt för de förlägna för detta un- 
liga livet har kvar, är ett den härliga efter, hum bladen i boken prasslande den vill icke heller sakna gränsbom- dersåtarna genom att uppträda ytterst för- 
nordiska skymningen, som tyckes ge- vändes av den goda flickans fingrar. mar, den vill smyga sig Ut genom öpp- synt och taktfullt. Det steg till och med 

nom en förtrollning lysa sig själv. Du Omärkligt skred midnattsrodnaden åt ningar och liksom grindar pil land- av sin bil och gick till fots sista biten, 
talar själv därom vid ditt ställe i bre- öster, och morgonen avlöste i tysthet skapet, att därigenom fortsätta verk- dörrklocka. sin hand till att ringa på en 
vet om din Johannis-Nacht; och jag aftonen på vakten. Men de, som inbjudit dem att hälsa 
hänvisar dig till dig själv. Jag njöt stod han snart över den höga, glesa land. på i sitt förra land, voro så ohövliga att 

ock därav i fullt mått vid Ånga, där björklunden p i  höger om sjön, och Snart därefter började trasten prata jag svettades. Icke av ond mening utan därför, att de icke hade en aning om hur 
Då smög sig, liksom man behandlar et avsatt hertigpar. Håll- jag flera nätter låg vid mitt Öppna såg ned i vattnet bredvid udden. och och småträta. 

fönster och läste, ej  vid en osande en matt förgyllning på rustningen genom fönstret, in den försenade söm- ningen växlade mellan undersåtlig ödmjuk- 
lampas utan vid midnattsrodnadens glänste genom gläntorna mellan trä- nen i skepnad av en fantasi, som vag- het och demonstrativ demokratisk ohöv- 
magiska gasupplysning, Där bakom låg intet annat än gade sig på en av vinden lätt sviktan- lighet Prinsen höll ut tal och ingen sva- 

rade, ministerpresidenten stod stum med 
rojalistiska känslor i sitt hjärta dem han 

och förstärkt av återskenet i vattnets Hampviken, där en döv torpare bor de lind. 
spegel. Emellanåt lade jag boken bland buskar och snår, med ett sved- 
framstupa *~ täcket, och mig själv jeland omkring sig; men man må 

Detta är egentligen kopian av en icke vågade sig fram med. Till sist måste 

och skidade upp eller som jag d i  fö- torftighet hum väl som helst. skådar kon, av föga skiljaktig fysionomi, och teet Och och prinsessan kakorna, bliv det icke är dagsens bjuden sanning, först av 

reställde mig, ned i himmelens blåa inbillningen likväl genom sådana glän- gäller såsom prov för dem. 
hav, di r  en eller annan liten molnbut tor mellan löv och träd, liksom genom 

Det var drullighetens 

sam såsom en svan p i  luftens sakta synglas, ett helt annat, ett nytt och jäktande inbillning eller tanke rubba- I dag är på något vis denna scen upp- 

förklarat perspektiv, en aningens och de mig dessa dagar ur den stillhet. i repad Man har ställt frågan så dumt 
hoppets värld, ett Arkadien med idel vilken jag. likt grässtrået, med sinnets som möjligt. Ska furstarna få allt eller 

strömdrag. 
- - - 
Jag gladde mig innerligt I t  att vara lycka och frid. Ett landskap är aldrig rot var fäst vid den sköna modern berövas allt? lydde frågan. För full kon- 

ensam, och dock omgiven av andra skönt, om det är begränsat, så att det jorden, och med hela själen kände fiskering fick man omkring femton millio- 

vakande varelser. Trasten slog i alar- är inspärrat; lika litet som när det är mig fläktad av m ljum. eterisk at- Hade frågeställningen gällt en en liten mått- 
na vid ån, och med sina enformiga gränslöst. Fantasien söker en oänd- mosfär, och i mitt minnes blomster- lig kompensation för förlorad anställning, 

Augusta satt vid sitt fönster i rum- springer ej gärna över skankorna av Vergiss-mein-nichter. 

I n:r 23 av Tidevarvet fingo läsarna genom Ellen Michelsens artikel stifta bekantskap med Adolf 
Törneros och dennes nyutgivna brevsamling. V i  återgiva här ett av Törneros berömda brev. 

I silverrustning ligheten in i ett undangömt idealiskt 

fördubblad den. 

med huvudet på fönsterbröstningen, känna en sådan lokal med all dess natt; men den hade flera dylika sys- prinsen själv efter en pinsam tystnad tacka för att han fått tala. 

Intet begär, ingen saknad, ingen ty det blev jag. 

slag räknade han fram sekunderna lig fyllnad till det givna, och den sö- gårdar komma dessa dagar länge att så hade resultatet nog blivit ett annat. 
ett skogens levande nattur; ker den helst genom lätta hinder. Den visa sig för mig såsom små oskyldiga Nu har man anledning att frukta, att 

der kompromissen mellan den undersåt- 
liga vördnaden och den absoluta hänsyns- 

består till icke ringa del i utväljandet av de bästa inköpskällorna lösheten kommer att ligga betänkligt nära 

d. frågan åter övergår i politikernas hän- 

liga penninghungern får mer tillfredsstäl- Hu s m o de r n s a rb e te För livsmedel är valet lätt. I våra 129 butiker gäller principen: 
högsta kvalité till lägsta pris. 

Konsumtionsföreningen Stockholm m. O. 

den undersåtliga överkanten. Den furst- 

lelse än vad som är nyttigt. 
Devinez. 



i 

å 

Svart på vitt 
Ett tidens tecken år, som enligt den nya lagen tagas om 

nalt uttryck. Det låter nästan som hand av barnavårdsnämnden äro sedligt 
titeln på ett ofta upprepat föredrag, förvildade och i de allra flesta fall vene- 

en titel som man slutligen stannat riskt smittade De äldre pojkarna om- 

vid efter många olika förslag. 
Men denna gång gäller det inte bara 

inte skött sitt arbete inte lämnat sin av- 

en titel eller ett föredrag, det gäller, 
olution av lösning hemma slagit sina föräldrar eller 

ställt till något mindre trassel Endast i 
hur kvinnorna, efter 5 års rösträtt  undantagsfall tagas några ynglingar om 

komma att rösta. Det är visserligen 
frågan vi framställde vart de veneriskt 

inte andrakammarval, men landstings- smittade pojkarna föras svarades det, att 
valen gälla medelbart val till första det förekommer så ytterst sällan att de 
kammaren och dessutom hela vår kom- pojkar, rem intagas, äro behäftade med 
munala förvaltning och förvaltningen någon könssjukdom. Detta förefaller 
inom landstingsområdena - områden, frivilligt komma att underkasta oss ska motionen av den 18 janurari 1922. onekligen något egendomligt, när man h- 
som beröra vår lanthushållning och all- skiljedom, men vi vilja besluta oss ska motionen utmynna ger i betraktande, att enligt statistiken äro 

från fall till fall, säger engelska re- f i begäran om en ut- dubbelt så många pojkar m flickor i ål- 
lämpliga åtgärder för att  dern 15-20 år veneriskt smittade Man männa hushållning, undervisning och från fall 

m. der att genom barnalst- i detta hänseende skola få åtnjuta samma 
tanke säga, att detta är frågor, som helt för skiljedom. Det finnes ett in- ring fortplanta sina mindervärdiga förmån som flickorna av en uppfostrande 
inte synnerligen nära beröra kvin- tresse där och en entusiasm för Na- egenskaper. Hösten 1924 avgav Me- och förebyggande arbete. För att prosti- 
nornas verksamhetskrets och kräva tionernas förbund, som är storartad. dicinalstyrelsen ett yttrande i frågan, tutionsproblemet någon gång skall kunna 
vår insats, med de 5 år vi haft vår Entusiasmen gäller icke vad för- men något vidare har oss veterligt lösas måste man komma till livs den 

falska grundsyn på denna företeelse som 
kommer till uttryck i den uppfattningen 

bundet är nu men vad det med alla icke hörts av. 

att det är nog, a endast den säljande 
rösträtt ha visat, att det kommer att goda kraftens hjälp kan Mi. Dessa 
bli en mycket hård kamp, innan vi äro brinnande bland vilka 
i stånd att här fullgöra våra plikter. den stora predikanten Maude Royden parten påverkas. Det är denna falska 
Att vi måste skaffa oss erfarenhet är en ledande själ, ha nyligen orga- Med anledning av vår artikel i nummer grundsyn om en dubbel moral som också 
och sakkunskap det visste vi förut. niserat ett stort fredspilgrimståg till 24 av Tidevarvet om den nya barnavårds- lägger hinder i vägen för att man skall 

London. Det började för ett par vec- lagens tillämpning ha vi av skyddshems- kunna få ett verklig gott resultat av bar- 
Men även om Vi inte tänkt oss, att kor sedan i de avlägsnaste hörnen av styrelsens ordförande erhållit ett påpe- navårdsnämndens uppfostrande a h  före- 
det skulle gå så fort att få tillträde till England för att i allt mera t ä t n a d e  kande om att Stockholms stad har fler byggande arbete bland ungdomen. 
de poster och förtroendeuppdrag, skaror närma sip London, där det av- skyddshem för vanartade flickor att tillgå 
som vårt medborgarskap berättigar slöts med en jättedemonstration den i n  Stora Blecktornet, nämligen Eknäs i 
oss tili, hade vi ändå inte tänkt oss, 19 mars varvid en rad av möten höl- Vallby, Viebäck m .  fl anstalter och att 

de äldre flickorna så snart ske kan over- 
att röna ett så starkt motstånd. Fredspilgrimmerna ha vadrat till föras till &= ifrån Stora Blecktornet Häromdagen fann V i  i en tidning en 

kunna tills vidare ta saken med ro, fots från by till by, från stad till stad. Därom voro si också fullt på det klara notis, som säkerligen glidit ganska spår- 
allt kan förändra sig. Och vad på Över allt ha meningsfränder förberett a h  vi vilja därför endast ännu en gång löst förbi de flesta tidningsläsarna, och 
vår del ankommer för att det härvid- deras mottagande och stått upp och för att icke giva anledning till missför- drunknat i dagens sensationer, Och dock 
lag skall förändra sig, må vi ej un- följt dem vidare p i  vägen. Möten stånd understryka vad vi i artikeln fram- ha vi på mycket länge icke läst något Det är i den provisoriska anord- vilket som denna lilla notis vittnade om 
derlåta. av byns minnesvård över de i kriget ningen av barnhemmet Stora Blecktornet verklig humanitet och barmhärtighet. No- 

Inför landstingsvalen Fredspilgrimmerna 

er 
Kvinnorna och valen är ett ba- Under arbetet inom Nationernas - 

händertagande beror vanligen på att de 

hand för direkt osedlighet och på den för- 

uppfostran, sjukvård, fattigvård m. Men inom landet finnes en stark löa, sinnes- och fallan- frågar sig onekligen varför inte gossarna 
Ingen skall vid närmare efter- opinion för att England skall gå in 

entusiaster, 
Den dubbla moralen 

Arbetshjälp. 
Vi 

hållits på landsvägarna, vid foten höllo 

Dessutom ha v i  att överblicka ställ- fallna eller i kyrkor och stadshus som upptagningshem för äldre flickor som tisen lyder som följer: Professor Karl 
ningen. Vad särskilt de frisinnade Överallt har temat varit just denna olägenheten ligger. Stockholms barna- Petrén har i skrivelse till direktionen för 

ning av internationella tvister i stäl- lagt flera förslag om upprättande av ett byrå för beredande av arbetmöjligheter 
ligen svår inför valen. Frisinnade let för krig. Man har velat och lyc- särskilt upptagningshem i Stockholm för åt kroniskt sjuka Byråns uppgift skulle 
Kvinnors Riksförvund har  både fri- kats bringa denna tanke in i medve- äldre, i hög grad vanartade flickor, men vara att i samråd med vederbörande lä- 
sinnade, liberala och icke partian- tandet hos landsbygdens folk för at t  ännu tycks intet av dessa vunnit veder- kare söka välja lämpligt yrke åt patienter 
slutna frisinnade och liberala medlem- så skapa en opinion för nästa politi- börande borgarråds gillande. samt efter samråd med patienten söka ord- 
mar. Riksförbundet som sådant kan ska val, då Englands ställning till Samma missförhållande gäller för öv- na med en arbetsgivare hos vilken patien- 
icke fatta något avgörande inför de skiljedomstanken anses komma i rigt även beträffande gossarnas uppfost- ten kunde mottagas och lära ett yrke 

Vi friska fullt arbetsföra människor 
nu förestående valen dare endast Lila Blecktornet att tillgå som kunna säkerligen icke till fullo fatta vid- 
mer varje länsförbund aft  bestämma Det vittnas från alla orter om iver kombinerat upptagningshem för de äldre den av den tillfredsställesle en kroniskt 
alltefter förhållandena. hade och hunger bland de breda lagren att gossarna och skyddshem för de mindre. sjuk människa måste känna då hon trots 
kunnat tänka at t  situationen skulle inhämta fakta om skiljedomen och Om dem gäller givetvis även detsamma, sin sjukdom icke behöver falla andra 

nämligen att de äldre inverka menligt på människor t i l l  last utan blir satt i tillfälle 
förenklas genom samgåendet i rege- dess möjligheter. t~~ sig en bätt- de yngre att själv förtjäna sitt bröd Hon får där- 
ringsbildningen. Där frisinnade och re bakgrund för ett tal om skiljedom Det råder emellerid intet tvivel om, att igenom känslan av att fylla en uppgift, 
liberala valkretsförbund gå med ge- än ett monument över de fallna. Från det finns en avsevärd skillnad i de prin- att äga existensberättigande Det är en 
mensamma listor, föreligger ingen sockeln av en krigsmonument skall ciper, efter vilka man går vid tillämp- ny humanitär väg som man därigenom 

av den nya barnavårdslagen be- slår in på, en betydligt svårare väg än den svårighet. 
slag av beteckningar. Och sedan! Bland dem, som talat vid dessa träffande flickorna a h  gossarna. Det gamla med fattigvård och understöd men 
Vad händer? I ett län - för att ta möten, ha varit även officerare övervägande antalet flickor mellan 15-18 en oändligt mycket mera givande 

högre grader. Det finns fredsvänli- 
ett exempel - har  man redan beslu- ga sådana i England som våga vara 
tat om borgerlig samling. Huruvida kättare mot de åsikter, som hysas av 
detta är förenligt med de frisinnade deras klass och deras fränder. 
och liberala programmen, må vi läm- Vad det skulle vara uppfriskande 
na därhän, men det är i varje fall att möta några sådana kättare bland 

vår officerskår! 
inte förenligt med Frisinnade Kvin- Det är väl för mycket begärt, att 
nors program. Och vi kunna inte när regementschefer här i landet ta- 

germajoritet i första kammaren och Värmlands regemente, de skola för- 
orda skiljedom framför krig. Men 

kanske både här och där. Vi få inte kunde man inte begära något tonfall 
offra framtiden för stunden! Bättre som bröte sip ut ur de stereotypa för- 
vänta, men hålla fast vid vår överty- hoppningarna att det ärorika rege- 
gelse, 
gamla idéer i ny radikal form -~ ar- värdigt följa i fädernas spår”. 
beta sakligt, målmedvetet! 

kvinnorna beträffar, är den synner- skiljedom som medlet till fredlig lös- vårdsnämnd har enligt vad vi erfarit fram- Lunds lasarett föreslagit inrättandet av en 

främsta rummet bland de stora frå- ran. Också i detta fall har man tills vi- 
Det tillkom- gorna. 

Man 

ningen Men det finns så många man tala om fred. 

vara med om att hjälpa fram en hö- la officiellt såsom nu nyligen vid 

och arbeta för liberalismens mentet ”när det en gång gäller, må 



Barnavårdscentraler 
Vid Sveriges husmodersföreningars Dödsorsaken är då ofta en annan 

årsmöte i Alingsås höll jur. land. fru sjukdom, som har så lätt för att slå 
Mix Anker Braathen ett uppmärk- rot när dessa två huvudpunkter äro 
sammat föredrag om barnavårdscen- försummade 
traler, som vi här i något förkortad Varför få så många barn felaktig 

Ingen kan väl form återgiva 
Hem och barn är numera ett soci- påstå, att mödrarna avsiktligt försum- 

alt problem. Den uppfattningen gör ma sina barn, eller icke göra så gott 
sig mer och mer gällande, att barnet de kunna. Nej, de begångna felen 
anses, som hela samhällets egendom, bero på okunnighet och denna möter 
ja som dess största rikedom. oss här i en rent förvånande hög grad. 

Insikten om spädbarnsårets bety- Delvis måtte detta bero på det gamla 
delse som grundläggande för hälsan begreppet om modersinstinkten, som 
för hela livet måste leda till ett kon- av rig själv klarar upp alla svårighe- 
centrerat arbete just på detta ä l t .  ter. Naturligtvis betyder modersin- 

detta arbete får icke längre stinkten mycket och den är väl och 
överlåtas till tillfällig välgörenhet. förbliver den viktigaste förutsätt- 
Vad som nu behövs är ett system, ett ningen för att en kvinna skall kunna 
planmässigt arbete för att skydda bar- bliva en god mor. Men utan kunskap 
net från första början fram t i l l  skol- kan denna instinkt så ofta I d a  fel. 

sin allra största kontingent i späd- spädbarnsåret, helst till skolpliktig ål- 

skötsel och näring? 

Och 

åldern Landets dödlighetsprocent har En övervakning av barnen under 

barnsåret Under år 1917 dogo i Sve- der, råd, hjälp och undervisning till 
rige 7,792 barn i spädbarnsåret, vil- mödrarna är vad som behövs för att 
ket utgör 6,45 % av antalet levande barnavården skall komma i höjd med 
födda och 10 % av samtliga dödsfall utvecklingen på alla andra områden. 
under nämnda år. Vart tionde döds- Därför är det som man i utlandet 
fall är enligt denna statistik ett späd- har kommit t i l l  det resultatet att de 
barn. så kallade barnavårdscentralerna äro 

Att märka är att spädbarnsdödlig- det effektivaste medlet mot den stora 
heten är mycket större bland barn, barnadödligheten. Dessa centraler äro 
födda utom äktenskapet än bland de institutioner, dit mödrarna kunna 
inom äktenskap födda Skillnaden är komma med sina barn från de äro 
så stor, som mellan 9,7 och 5,9 %. nyfödda och där de erhålla råd, hjälp 
Om man avgränsar spädbarnsdödlig- och vägledning hela spädbarnsåret 
heten till första halvåret finner man, igenom. 
att inom Stockholm de utomäkten- Vid den andra internationella har 
skapliga barnen utgöra 43 % Nära navårdskongressen i Bryssel fram- 
hälften av de barn, som dö innan de ställdes frågan: ”Vilka äro de mest 
fylla 6 månader, äro alltså födda effektiva förhållningsreglerna för att 
utom äktenskapet. skydda spädbarnet, för att sprida kun- 

Dessa siffror visa väl tydligare än skap i barnhygien och uppmuntran 
ord, vad det betyder att modern får till digivning? Vilka äro isynnerhet 
behålla barnet hos sig amma det själv de mest effektiva åtgärderna för att 
och sköta det. Och man kan nu icke bekämpa missfall och spädbarnsdöd- 
längre trösta sig med, att nativiteten lighet?” 
är så stor, att överskottet ändå räc- Svaret gick ut på, an fördomar, 
ker till. Det är sant, att dödlighets- okunnighet och brist p i  vetande ut- 
procenten går ned, men sp sjunker gjorde de största hindren. 
också nativiteten med en rasande Vidare framhölls det, att broschy- 

-20 barn i världen varav 6-7 dogo, ning äro i de breda lagren av litet 
var detta en stor förlust av kvinno- värde. Där behöves praktisk upplys- 
kraft. Detta slöseri tillhör lyckligt- ning och det bästa medlet i detta av- 
vir det förflutna seende är barnavårdscentraler. 

Vad är då orsaken till den stora Här i Skandinavien känna vi bäst 
barnadödligheten? Efter en läkares barnavårdscentralerna i England. 
uppgift förorsakas ända till 70 % av Engelsmännen förstodo, att om det 
sjukdomar under spädbarnsåret av uppväxande släktets kraf t  icke allde- 
felaktig näring och felaktig skötsel. les skulle undergrävas under krigs- 

fart. Fordom, när kvinnor satte 15 rer, föredrag och och teoretisk upplys- 

åren, s i  måste det ingripas och det 

och under den tid hon själv har ett 
barn att sköta, 

Barnavårdscentralerna, eller mo- 

svampar ur jorden. Först genom fri- 
villig hjälp, och sedan togo Londons 
alla kommuner själv hand om saken. 
Nu dela stat och kommun utgifterna 
I det skick jag hade tillfälle se dem 
voro de en blandning av kommunalt 
och frivilligt arbete 

År 1918 genomfördes en ”mater- 
nity and child welfare act", (skydds- 
lag för mor och barn), som gav de 

hjälp för havande och ammande möd- 
rar samt för alla barn under 5 år. 

par och barnavårdscentraler, barn- 
krubbor, havandeskapshygien, fri mat 
för havande, vilohem för mödrar, 
tandkliniker, hjälp i hemmen under 
barnsängstiden etc. 

I London finnes f.  n.  över 400 bar- 
navårdscentraler och i Storbrittanien 
tillsammans 2,400 st. Av de 700,000 
barn, som årligen födas i England, 
stå 300,000 under offentlig tillsyn. 

Jag hade tillfälle att se många cen- 
traler i olika distrikt i London, och 
har själv arbetat ett par månader vid 
ett av dem. En à två dagar i veckan 
voro alltid reserverade för vägning av 
barnen. Delta ordnades sålunda att 
mödrarna samlades i ett förrum, där 
de fingo var sin stol och var sin korg, 
dit de lade barnets kläder. När bar- 
net var avklätt, gingo mödrarna i tur 

o c h  ordning, en och en in i ett an- 
gränsande rum, där vägningen för- 
siggick Där inne var en sjukskö- 
terska som ofta rar centralens före- föredrag. barnen, särskilt de späda, från sam- 
ståndarinna. Ron vägde själv bar- Här finnes tabeller att tillgå för hällets sida, icke rönt den uppmärk- 
net, under det att en hjälpreda dels barnets sömn och matordning tand- samhet och hänsyn som de behöva 
införde vikten i ett protokoll och dels klinik undervisning och råd om barn- o c h  för t jäna 
antecknade den på ett kort, som mo- kläder, kläder att få köpa och att få. 
dern hade med sig. Det var mycket Snälla människor lämna kläder dit i 
intresset, att se med vilken spänning stället för att giva vid dörrarna. Bil- 
denna vägning alltid följdes. Hade lig mjölk och mjölkpreparat går ock- 
barnet ökat eller hade det minskat? så att få köpa. Men först och främst 
Om då barnet hade minskat eller gick det ut på att lära mödrarna aft 

om det var något annat  fel, så fick själva amma och alt få Upp ögonen 
modem sitta kvar i lugn och ro och f u r  bröstmjölkens oerhörda betydelse 
fråga och få r id  i allt, som låg henne och oersättlighet. 
på hjärtat. Eller också var det sjuk- Till de större ”mother-centres”, 
sköterskan, som frågade: Fick barnet funnos ofta anslutna s .k. ”dav-nur- 
sina regelbundna måltider, fick det series” d. v. s. barnkrubbor, dit möd- 
bara ett bröst i sänder, tömde det rarna kunde lämna sina barn, när de  
bröstet riktigt, var det ute varje dag, själva måste pi på arbete. Där fanns fick det bada varje dag etc etc. också barnsjukhus och barnhem och 

gaste undervisningen gavs. Och den Man finner alltså en organiserad 
verkade så starkt just därför  att den vård av barnen från före födelsen till 
icke meddelades såsom undervisning skolpliktig ålder. Men man måste 
utan såsom råd och hjälp i konkreta komma ihåg, att detta icke är ett ar- 

fast. Om då barnet hade något all- socialisera barnen, göra dem till nå- 
varligare fel, avgjorde sjuksköterskan gon allmän egendom med anstalts- 
om det behövde undersökas av lä- uppfostran (såsom i Ryssland). De- 
kare. En kvinnlig (alltid kvinnlig) ras arbete ar tvärtom riktat just på 
läkare hade då mottagning i ett an- att uppfostra och hjälpa mödrarna 
gränsande rum och modern fick gå till att själva sköta barnen, så an de 
dit in med sitt barn. Genom denna i cke  senare skola nödgas falla sam- 
utgallring av sjuksköterskan uppnåd- hället till last. 
des den fördelen, att en läkare icke Men här i Skandinavien hava de 

derskolorna, växte i London upp som 

att göra vad de funno nödvändigt till 
Häri inrymes mycket: Mjölkdrop- 

Det var här, som den huvudsakli- vilohem för mödrar 

fall. som upprepades’ tills den satt bete som på något sin går ut på, att 



Barn a I e k 
Min nioåring och en flicka till, som hette 

en regnkall dag i 
några rivna ku- 
i papperskorgen, 

gång. Jag höll på 
med sömnad i rummet bredvid Nioårin- 
gen satt i postkontoret, sorterade frimär- 
ken, stämplade brev och skrev ut kvitton. 
Birgit var ”allmänhet”, hon lämnade in 
brev och postanvisningar och hämtade tid- 

fröken a h  allmänheten växlade knappt ett 

Natten till Söndag 
AV ELIN WÄGNER 

XIV. - Jag kan f6ntl nöjet just i dag. 
när ni avslöjat min enfald. sade jag. - Allting är relativt, fru Magni, 

jag, sedan jag hört på inledningen en svarade hon. Men hälsokällan duger 
stund, jag både känner igen det här åtminstone som eft flinuftigt skäl för 

och känner det inte. - Men den var inte mitt skäl Mitt 
jag läst det förut. - Flu Magni har säkert inte läst skäl var entlast och allenast det, att 
precis detta, sade advokaten försva- jag ville imponera p i  doktor Salten. 
rande sin f6rlanariin, Men jag har - Det var också märkvärdigt! Im- 
läst många romaner i mina dar och ponera! Drt m i  vara er en5ak. All- foljdrn är den, som jag nu ser, att tid vill man väl imponera på någon. 
jag omedvetet har gjort berättelsen Det är det djupaste mänskliga beho- 

en smula litterär. bra. även hovrättsråd har läst roma- förnuftig handling, icke genom en 
ner. och så känner de igen sig. Dess- dåraktig, som jag och alla andra hit- 
utom är det ju etf ämne att göra en f i l ls  har trott Endast d:r  Salten har 

vetat motsatsen och tegat, men nu roman av. Genom ett 
Jag d u ~ l e  ändå till något: en roman- underverk har han klarat sig undan 
f i ~ u r ,  

En tavla 
- Det är för besynnerligt, sade 

Det är som om köpet. 

ningar. Allt gick tyst och städat till, post- 

ord, precis som på ett riktigt postkontor 
Efter en kvart sade fröken: 
”Det är för l i t e  folk. d e  är ju du ide- 

Vi skulle vara några 

Hastiga viskningar med huvudena ihop. 
S i  upphov fröken sin röst: 
”Mamma, vill mamma ,~" med?” 
Ja, tänkte jag, har man nu suttit e ti% 

i två timmar och stirrat på trasiga linnen, 
så kan man verkligen behöva leka ett tag. 

Postfröken satt kvar, a h  jag blev också 
allmänhet No ska här väl bli liv i luc- 
kan, tänkte jag, kom in och började dom- 

så granntyckta att det kan betraktas - Det skall han inte, sade jag. 
som en stor utmärkelse. men en liten! - Jo. Ifall jag skall sköta målet. 

Advokaten började med att dra upp Annars far fru Magni gå till någon dera och slå handen i disken - en stop- 

den Magniska familimr fredliga liv anna. Var nu inte barnslig. Det är pad stol - och ryta att dagens tidningar 
under årtionden i Broköping. Det ju inte något så far l ip  om det sägs inte voro med den erriG posten Perso- 
var riktigt vackert att höra om den ut som sanningen är, att ni och han malen a h  den andra hälften av allmän- 
solida familjrn med de korrekta fa- haft planer p i  att bli bolagsmän om heten sågo litet fdrvinadr ut men läto 
miljeförhållandena, vanorna, vän- sanatoriet och hela livet men att ni mig hålla på Sen var jag en litet 2-års 
kretsen. Hustruns ömma vård av kom på andra tankar Hade han va- barn, som inte kunde tala rent, en dem 
mannen, hans tacksamhet som han vi- rit så rädd om den sanningen, pojke, som trodde n n  han m~ d en järn- 

sade genom att testamentera henne så hade han hållit sin hand från vägstation a h  ville köpa biljett till Mal- 
sin förmögenhet, som var Ei solid, Sörensenska huset även nu. men mö, och sist var jag en tjuv, som stal hela 
att den bevarats oskadad em"rn kris- det gjorde han inte. Jag lät beveka kassan a h  fnrda ett förfärligt väsen. - 
åren. Så talades om dottern, som ömt mig att göra en dumhet f6rrta gin- Kort sagt, jag var allt vad man rimligtvis 
älskat sina fbrildrar och gärna vistats gen, då v i  nöje oss med att bestrida kunde begåva av allmänheten * d t  låtse- 
i hemmet tills den dag, då hon kom alla anklagelser utan att lägga upp postkontor. Så gick en kvart till. varpå 
under en ung mans inflytande, som fiirloppt i hela dess sammanhang. jag blev kallad ut i köket. När jag kom 
beslutat sig att genom henne vinna en Fm Magni medgav själv, när vi - Jag måste nog se upp, sade hon in igen var postkontoret slopat a h  doc- 

ligen jämt och samt 
t i l l  Men det är bara vet. Men ni ville imponera genom en 

Jag känd mig plötsligt helt stolt. skall vi avslöja honom 

Visserligen är icke författare denna affär, nu skall han in i den. 

läste läkarutlåtandet, att det blev begrundande, så att jag inte med ti. korna fnmmc 
”Jaså, jag trodde vi skulle leka lite till.” 

Han har smugglat sig in i familjen, lögnaktigt just genom allt som f c b  nen utan att varken veta eller vilja ”Äsch, sade nioåringen, mamma leker så 
användande sig av den döendes svaga des. fånigt, inte går det till så där på ett fon- 

kontor!” tillstånd flir att få honom att gå med fru Magni skall bli myndig. 
på giftermål i största hast. Han gör Och jag som trodde mig ha gjort det så 
icke min av att skaffa någon bostad sade jag vankelmodigt. Jag vill se fimta gången vågade jag tala lite mo- fint, jag hade spelat den ena rollen efter 
åt sig och sin hustru, och änkan låter hur advokaten. f n m u l m r  det först. derligt t i l l  henne, jag är rädd att ni den andra p i  det mest fanesifoila sätt och 
honom bo kvar tills vidare, medan hon Läs vidare! f6n.Bnar er en fördom mol männi- satt liv i ett fomr tämligen slött postkon- 
själv fietar till lantstället. När hon Hon läste vidare. Nu kom hon skorna av alla sorter. Ni vet f6r myc- tor - och så fiCk jag höra att det var få- 
sedan begär igen dispositionen över till det nya material hon hopsamlat ket om oss f6r er ålder, Ni vet hur nigt! Det e c k  inti så till. 
sitt hus och erbjuder sig att bygga eftcr rådhusrättens utslag. Hon tog skröpliga vi äldre är och det är ju Jag blev fundersam över mina trasiga 
det unga paret en villa, och ge dem upp saken med den tyska pojken och något vi brukar lyckas hålla hemligt linnen Barn äro gåtor ibland I sin lek 
ett årligt apanage, avslår svärsonen läste UPP hans intyg. Det gjorde sig f 6 T  de unga, därför att de mår inte kunna de vara allvarliga, högtidliga kopior 
anbudet och fordrar att fi stanna utmärkt. Jag välsignar av de stora men när det gäller läxläs- 

mina jungfrur som skrivit intyg om er för att ni är advokat, men när ni ning middagsätning eller sänggående, dti kvar. 
Här avbröt jag enligt överenskom- uppträdena i tädgården mellan ho- vunnit min process skulle jag önska, ska det lekas Allt vet en nioåring nu för 

melse och frågade om inte min sak nom och mig, alla kommo i den ömk- att jag finge honorera er så bra. att tiden. Radion, flygmaskinerna, bilarna och 
stod så bra, att jag kunde avstå fen ligaste dager. Drt framstod klart hur ni kunde fi ägna er åt sport och hand- biograferna ger dem em rundmålning av li- 
att lägga fram det där om hur han de tytt till det värsta en oskyldig his- arbeten och oskyldiga böcker f6r all vet sådan som vi efterblivna mammor helt 
lurade min man. Eitersm det är toria Och när advokaten därpå av- framtid. Apropos det, när återvinner enkelt inte kunna få del av på samma sätt, 
Astrids tid just nu, och hon kanske fardadc Astrids påstående, att jag jag nu dispositionsrätten ever mina därför att vi inte ha vuxit upp med allt 

Hon vet allt om jazznäsdukar och i denna stund ligger på Broköpings inte varit mill mot hennes fa-. med pengar igen i 

- Om ni överhuvud gör det så bobbning och shingling och hur kjolarna B. B. 

att ange stor tvekan. Fru Magni för- om mig, lät det bestickande riktigt vänta ännu ett par månader och hon föraktar Fonl-hoppor och dyrkar 
står att jag måste ha ett motiv fBr ert tyckte Jag. - Ett par månader! Detsamma sa Gösta Ekman. 
sätt mot barnen, sade hon. Det måste Ja, jag tänkte både hit och dit en lång 

att visa sig på Stenbro, Och jag tror kanske oskattbara mästerverk? mammors loll nu för tiden att vara bakom 
att vi behöver allt vårt krut. Därpå - Nej, sade advokaten, men en av Jag kände det som om jag Tiden rider f6r f.,n 

i stället f6r att köra ut barnen köpt sälja till Nationalmuseum Han he- aV tiden, som jag trodde mig ha vun- henne, och det är i musik F,jr där behö- 
Sörensenska huset. fGl l  mig något ver hon ha noter för att kunna spela 
nu in hälsokällan, som ett motiv för ihåg honom? men jag inga. Där förstummas hon verk- 
köper sade hon. - Tror inte advokaten, att jag åt- ligen for ett tag. Det är sannerligen väl 
bli ett nöje att fi göra fnr Magni hur vad har de  hette advokaten och hur kommit de såg att Ut. få tag Men i kan minstone be räntmästaren med anledning om av en husköpet fbrhoj- att det f;yniyof som mamma kan Erne 
klok p i  den punkten 

Den tonen kände jag igen! Så ta- 
an det var tänkbart, att bland sex om jag inte fick bjuda henne på mid- lar man. Nu lick hela episoden med 
målare kunde finnar e8 konstnär, och dag. 

sorglös tillvaro 
Med honom börjar själva romanen, vilseledande utan att vara direkt den förvärvar en fiirdom mot min- 

Nu skall det dit. så visst som det! 

- Låt mig slippa besluta i dag, 
Jag blev allvarlig igen. - Min lilla flicka. sade jag, f6r 

Min dotter, som skvallrat, väl av att veta det. 

detta. 
att här såg man ju vilket avseende 

Advokaten satte en fdFteckm fGr man kunde tillmäta hennes omdöme är det säkrast att bereda sig på att ska vara utan att någon lär henne det, 

Vad tavlorna beträffar - - - advokaten, då jag kom upp till Stock- 

par veckor kvar! 
vara något skäl till att ni nekade dem 

fortsatte hon med att berätta hur jag de d ä r  pojkarna har i alla fall f i t :  blivit kastad ur mina nya ställningar 

- Vad nu då, avbröt jag, är de holm! Jag trodde jag bara hade en stund. Och till slut tänkte jag: det är väl 

Det är bara i en sak som jag bräcker 

Men här far jag ter Brorson. Kommer fru Magni nit så mycket på. 
in och jag sade: 

Det skall verkligen Ingalunda, sade jag. Jag har glömt 

än sin nioåring E A 
detta, det var högst egct. ning av mitt apanage? - Jo, sade hon, jag sade mig själv, Det trodde hon, och så frågade jag 

Livet på Medborgarskolan 
Em av deltagarna i den nu pågå- 

ende snart avslutade vårkursen d 
Medborgarskolan vid FogcIMd har 
sänt oss foi tmde artikel som på ett 

utmärkt sätt fångar inför avskedet 
från skolan ledningen och kamra- 
terna. 

För oss, som f*t vara deltagare vid 
årets vårkurs, har det varit tre mycket 
märkliga och underbara månader Fa%&* 

längesedan vi upplevde vår f"mh dag på 

dess, lärt oss se år så många håll och 
upptäckt så mycket nytt, att vi knappt 
kunna tro, att drt bara är tre månader, 

Arbetet vid skolan är både mångsidigt 
a h  omväxlande Det roliga är, att all- 
ling liksom knytes tillsamman s i  att man 
får se sammanhanget mellan olika f k l e -  
elwr så tydligt I allmänhet ha fm tim- 
mar om dagen anslagits till lektioner och 
f-lisninpi. Rektor Hermelin har före- 
läst i historia varvid de stora utvecklings- 
linjerna inom samhällslivet lagts klara. 
Flitis tidningsläsning har ingått som en 
del av undervisningen 

Rektor Hermelin har också föreläst i 
modern esrkoloai. De timmarna ha hört 
till de melt efterlängtade. 

F m k m  Ebba Holgerssons medborgar- 
kunskap med dess praktiska tillämpning 
under stämmor, möten och sammanträden 
har gjort mångt och mycket som fbmi 
synts trassligt så klart och levande, att 
man inte kan låta bli att önska att snart 
fi  gripa sig an med både kommunal och 
social verksamhet + allvar. 
Det teoretiska arbetet har då ett f8rtjm- 

sande sätt varit avbrutet av praktiska sys- 
selsättningar. Två a h  två ha kursdelta- 
garna under fröken Svea Johanssons fb 
nybörjare lugnande överinseende fit, vara 
i köket, laga mat, baka samt sköta duk- 
ning. servering m.m. Genom drt prakti- 
ska arbetet har man på ett särskilt sätt 
lärt känna ansvar IC och samhörighet 
med skolan som med ett hem. 

PI eftermiddagarna har fröken Marga- 
retha Bohlin undervisat i sömnad a h  väv- 
ning, också mycket uppskattade timmar. 

Skolan har under vårens lopp haft be- 
sök av många fmmstimdc eatcr. som i 
föredrag och diskussionsinlägg givit oss 
del av sina kunskaper a h  erfarenheter 
fdn skilda områden. Doktor Karolina 
Widerström har under en vecka hållit en 
serie föreläsningar i hygien Litet senare 

14 dagar våra sångövningar samt gladde 

På kortare besök kommo doktor Ada Nils- 

de ha flupit så fort tycks det ändå vara 

skolan. Vi ha hunnit med mycket sedab 

som burit allt detta med- sig. 

kom fröken Maj Sondén och ledde under 

oss outtröttligt med sin egen vackra säng 

son, doktor Gerda Kjellberg, advokat Hu- 
go Lindberg. rektor Maria Aspman fru 
Elin Wägner, herr Eliaslan och höllo in- 

sörjde alltid, när ds lämnade skolan igen. 
Failin skolans vardagar äro så omväx- 

lande ah händelserika ha vi haft många 

rats en mängd fddrlwd.pr. var och en 
med sin speciella prägel Det har varit 

läsningskvällar och utfärder. Alltid har 
det varit så där särskilt roligt, som det blir 
i en god och införlivad kamratkrets In- 
om vår ekt iw diskussionsklubb ha hållits 
många Eirmdc diskussion i aktuella fd- 
gor. 

tressanta föredrag i olika ämnen. Vi 

enr. festligheter F ~ ~ . ~  och främst ha få- 

musik- och sångaftnar, utklädningar, hög- 

Vi ha varit 16 flickor vid kursen. Det 
är klart, att det måste vara olika saker, 
som för var och en blivit det mest fram- 



Professor Mathilde Vaerting, den 
för Tidevarvets läsare icke okän- 
d i  författaren av två arbeten, som 
giva en nyorientering i den manliga 
och kvinnliga psykologin har nyligen 
i en broschyr talat för en omläggning 
av historieundervisningen för flickor 
I stället för att inrikta dem på p 
vitet och inspruta underlägsenhet 
reställningar, borde den uppmuntra 
dem och lära dem aktivitet. Detta 
skulle ske genom att ge kvinnliga 
hjältar och genier och kvinnliga dåd 
den rätta platsen i historien. Histo- 
rien skall restaureras från den man- 
liga herradömets förfalskning, menar 
professor Vaerting, och så framstå 
som en historia om mänsklighetens 
dåd, däri kvinnorna återfå sin rätta 

En kvinnlig historiker, som läst 
broschyren utbrast: milt samvete slog 
mig, ty man snidar säkert i detta 
avseende. Men vad skall man göra 
det är ju så svårt att få material. 

gångna tider. Det är icke lätt att 
knacka fram kvinnliga gestalter un- 
der vitlimningen. Men den historia, 

plats och betydelse. 

Detta är säkert sant evad det gäller 

om. Nåväl, alla vi genomsnittskvin- 
nor behövas också och det är ej ovik- 
tigt vad standard vi sätta genom det 
mått av duglighet, varmed v i  fylla 
vår livsgärning i hem eller förvärvs- 
arbete som mödrar, husmödrar, Y- 
rare eller vad det må vara. Men  
samtidigt kan det icke tänkas något 
mindre eggande och mindre inspire- 
rande för de unga flickorna än att 
ständigt ställas inför vardagsöden och 
få medelmåttan uppställd som idealet 
och höjdpunkten för det uppnåeliga. 
Vilken skillnad i det ideal som ställes 
för gossarna. Det har proportioner av 
Karl XII i l le r  Goethe eller Abraham 
Lincoln. 

Den fråga, som här möter, är na 
turligtvis denna: men är man inte så 

delmåttorna i brist på bättre: Jag 
skall icke svara på denna fråga di 
rekt, j a g  skall blott ta den hi-tatia 
som just nu ligger överst i mitt min- 
ne, den om Emily Hobhouse. Den 
må samtidigt bli en hyllning av hen 
nes l iv. 'Hon har dött i dagarna. 66 
år gammal. Hur väl jag minns ett tidningsur 

illa tvungen att göra det bästa av me- 

som nu leves eller vars färger ännu klipp om Emily Hobhouse som någon 
icke torkat på krönikans blad, ger oss omtänksam vän skickade mig under 

Var och en, som följer med vad och gav mod. Jag ser även de med 
bläck förstrukna raderna, som 

som skrives om kvinnan. och det är berättade om hennes besök i Tysk- 

minsann icke l i tet. snarare för myc- land mitt under brinnande krig - 

eget namn besökte Tyskland under 

använda oss av. 

ket, hör ha observerat ett kuriöst för- den enda engelska undersåte. som ves oförtrutet och i de det de mest smick- utan att vara fånge, öppet och under 

rande ordalag om förträffliga kvinn- åren 1914-18 Den gången visste jag 
liga medelmåttor. Orsaken är antin- inte vad det var som förvärvat henne 

också materiel, som vi böra rädda omtänksam och hur det tröstade mig En ung flickas brev till en vänninna 
på resa 

Här är så tyst och stilla, här händer Nu lider det mot kvällen och skuggan 

och minnen får du samla och löjen är icke mer en sagans svan, som bör 
mig dit jag vill: 

Du far så vitt omkring 

Din värld, den är en djup och stolt och det är en hög av papper blott som 

ingenting faller skev. 
Ditt kära, glada brev 

får du strö! 

tion gen den till en a t t  de framstående råka stå i man. någon Eller rek- 
också den, att de avlagt en examen 
utbildat sig för ett yrke eller utfört 
ett arbete, som om allt detta gällt en 
man icke skulle ansetts lönt att tala 

denna övernationella ställning, så att dystert prasslar till 
Tyskland tog emot henne och lät ibland så når en dyning, en dallrande för dagens sista yra vind, som genom 
ne besöka sina landsmän i fånglägren ring dalen drev hem gav henne fri lejd att resa den strand, där jag skall leva och dö, med klangen av en fjärran fågels drill 

svallande sjö - 

igen. Men jag beslöt att i det det måste vara något märkligt skäl. 
Hur dödskrämda voro icke då rege- 

deras hemligheter bakom kulisserna. 
Det svalg, som då var befäst mellan 
folken, var  lika oöverstigligt som det 
som var satt mellan Lazarus och den 
rike mannen. 

Emily Hobhouse far var en urkon- 

Och det är när du skriver! Du vet väl Härhemma tätnar grönskan i björ- 

Jag tycker att jag ser, karna alltmer. ;: jag följde dig, närhelst jag jag stod med hur hösten snart skall gulna dem och 
dina b r o  i hand! röva deras blod. 

Jag stod med dig vid relingen, när yp- Och inte är jag tålig och inte är jag 

steg som en solfödd hägring ur böl- närhelst jag måste tänka på hur höst 
skall mörkna ner 

och jag var med dig, när du gick i kring mim stilla års och dagars rad. 

inte av 

pig sydländsk strand glad, 

jans blåa grov. 

sysslat med annat än sådant försam- 
lingsarbete som lämpade sig för präst- 
döttrar Hon kan liknas vid Moses 
som vallade sin svärfader Jetros får 
till han blev 40 år. Efter faderns 
död reste hon till Minnesota för att 
besöka emigranterna från hennes 
hemtrakt Cornwall och kom hem kort 
före boerkrigets utbrott. 
Hon upprördes över det orättfär- 

diga i detta angrepp mat fristaterna 

sammans med Lloyd George. Men 
hon bekämpade icke bara kriget självt 
och dess mål utan den engelska här- 
ledningens metoder. 

För att snart få slut på kriget - 
vi känna igen uttrycket - började 
engelsmännen bränna boernas farmer 
i Transvaal och Oranjestaten. Där- 
med blevo innevånarna, då mest 
kvinnor och barn, hemlösa och hop- 
föstes i stora koncentrationsläger, där 
de förvarades bakom taggigt stål- 
trådsstängsel och bevakades av be- 
väpnade poster. Dessa läger ökades 
ständigt. Under oktober 1901 voro 
118,000 personer samtidigt förvarade 
i sådana läger. Över 3,000 av dem 
dog under denna månad Under ett 
år dogo över 20,000. Flera vuxna 

och talade offentligen mot kriget till- 

mig går ingen nöd! 
Jag längtar ej till lättja och ej till 

och jag har händer starka nog att 

när andens längtan ropar efter bröd. 

Jag grubblar på så ofta. jag undrar 

skall jaga över vägen min och susa 

varje tankebikt! som doft av löv i vinden, som ett 
Hur ofta flydde jag ej  dit ifrån min flyttfågelskri; 

vardagsplikt; eller skall den dröja kvar hos mig i 
ty verklighetens bo a blir bittert hård åldrande år 

för den son en ljuvlig, ljuvlig, fjärran melodi? 
som fyller ut sitt liv med dröm och 

dikt! KERSTIN HED. 

fast dalens druvor mognade i sol f ö r  

I gamla, gamla städer med glans av 

j jag njöt som du av skatter av ovär- 

i i konstens och i vetandets arkiv. 

Så följde jag i tanken den långa 

Tack för den färden, vän, 

skördarns kniv. 

gånger liv 

derlig halt 

överflöd, 

arbetsoket ta, 

hur det går 
vandringen om livets korta vår 

tack för var skönhetssyn du gav, för mig förbi 

boer dogo i lägren än i fält. Av bar- 
nen dogo två tredjedelar. 

Det kan tyckas underligt nu efter- 
at. att Emily Hobhouse utsatte sig 
för förföljelse, smädelser, förtal av 
råaste och osmakligaste art, därför att 

hon redan på ett tidigt stadium bör- 
jade en insamling för att bispringa de 
olyckliga i koncentrationslägren. M 
så stark var krigsstämningen och ha- 
engelska krigsledningens grymhet 
tyrskap att avslöja löja och angripa den 
En annan engelska, mrs Olive 

Schreiner, hade samlat Capkoloniens 
kvinnor till en protest mot eländet re- 

riteten fann, att hon visade offren 
personlig sympati och hindrade hen- 
nes arbete. 

I juni 1901 nästa år reste hon hem 

över med samma skepp som lord Mil- 
ner, nes framställningar, han lyssnade sympatiskt och hon till trodde hen- 

först, att hon skulle få rättelse i för- 
hållandena blott genom att vända sig 
t i l l  krigsministeriet. Förgäves Då 
vände hon sig till underhuset, där 

för att skaffa penninghjälp. Hon for 



Ett mänskligt storverk 
mänheten för att v idja till dess bittre I världskriget intog hon i motsats 
instinkter. Men det gick henne där- till sin medkämpe under boerkriget, 
vid icke bättre. Endast n i g a  få ädla Lloyd George, samma fredshållning. 
och tappra män understödde henne. Hennes var ett av de få namn man då 
Överallt blev hon mottagen med ur- litade t i l l .  Efter kriget arbetade hon 
sinne. Hon nekades lokaler för att i Tyskland och Österrike Det 
tala, och hennes namn fläckades av var under det arbetet jag en gång 
de smutsigaste Öknamn som imperia- fick personligen träffa henne. Jag 
lismen kunde uppfinna. uppsökte hcnne en eftermiddag i hen- 

Regeringen vägrade henne att åter- nes lilla torftiga rum i Wien 
vända till lägren och när en kvinnlig Sällan har jag mött en människa 
undersökningskommission dock till. som ingivit större vördnad än denna 
sattes uteslöts hon. Vid hostorien vackra, tärda, vithåriga kvinna. E n  
dock alltid är sig lik! vördnad något blandad med rädsla 

Hon reste dock tillbaka till Syd- för hennes allvarsamma väsen. Detta 
afrika i avsikt att åtminstone hjälpa allvar var icke bara förbehållsamhet 
de kvinnliga flyktingarna från det mot en främling och journalist D e t  

Men hon blev arresterad vid ankoms- människa, som älskar människorna 
ten och sänd tillbaka med nästa båt. stundom får av att lära dem allt för 

Trots detta började dock hennes väl att känna. 

inre av landet, som uppnått kusten I fanns en stränghet på botten, som en 

våldsamma indignation mot omänsk- 
ligheten att göra verkan Regeringen 

Hon talade gärna om förhållan- 
dena i Leipzig under Och efter huri- 

i London fråntog krigsministeriet gerblockaden — det var där hon mest 
överinseendet över lägren och döds- varit, men visade obönhörligt av alla 
siffran började sjunka. Kvinnorna j frågor om henne själv. hennes min- 
undersökningskommissionen som " ~ -  ne,, från boerkriget eller hennes nu- 
r i t  för kriget och gillat lägren när de varande arbete. 
reste ut. skrevo en rapport i febru- Jag minns, att då jag bad om hen- 
ari 1902 som i allt bekräftade Emily jag porträtt svarade hon mig bara: 
Hobhouses utsagor. Freden korn kort Jag reser icke med någon onödig 

packning. därpå 
De följande åren använde Emily Troligen har det funnits få männi- 

Hobhouse till att organisera kvinnlig skor, som rest med så ringa vikt av 
hemslöjd i de erövrade områdena, för följaktligen varit så fri i sina rörel- 
samman och fattigdomen bekämpas ser och hunnit med så mycket t j i -  
Många mar av denna hemslöjd Hon föreföll den gången — hon 

var d i  60 år och redan utnött — blomstrar ännu. 

vara mera en samlad summa av kun- 
skap om l ivets lidanden och av vilja 
att lindra dem än en varelse med ett 
eget liv. Hon föreföll fjärranvaran- 
de, jagutplånad. Hnnes väsen näs- 
tan skrämde, därför att något oum- 
bärligt mänskligt var borta. 

Nu är hon död. Manchester Gu- 
ardian, säger efter m återblick på 
hennes girning följande: 
"i en lid då hennes fäderneslands 

rykte var fördunkla! av girighetens 

nighet och hat. var hon den främsta 
inom den lilla grupp, som trots för- 
tal och förföljelse rökte uppehålla 
sitt folks bättre traditioner. När ondro nationer beklagade vårt fall el- ler triumferande över att vårt skrym- 
teri avslöjades, kunde vi ändå peka 

lidelse skrytsam självkänsla, okun- 

själv hava kommit i en annan värld. 
Allt det förut ej sällan påkommande 
barska, kvicka, slyngelaktiga var hor- 
ta; hon har nu anblicken av medbor- 
garinna; samma förnuft i allt, som 
förr, men ett  förnuft, sänkt i doftet 
av den innerligaste hängivenhet, den 

var, att den fullkomliga frihet, varåt 
han oaktat allt av henne lämnades, att 
resa bort ifrån henne om han ville 
och när han vilie, långt ifrån att Ioc- 
ka honom till övergivande, gjorde 
henne tusendubbelt älskvärd lätt och 
angenäm i hans ögon Och älskvärd- 
het är  det enda .. . det enda . . som 
drar till äkta kärlek. Denna kan ute- 

renaste ljuvhet. Det underbaraste 
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Det går an 
R O M A N  

C. I. L. ALMQVIST 
a. 

(Forts.) 

När det fattas mig olja till 
kitt, icke ställer jag mig iii och läser 
över kritan; utan jag g i r  ut och 
skaffar mig olja, som jag blandar i 
kritan, och det hjälper Jag brukar 
aldrig signerier, Albert; fast flere i 
Lidköping kasta saltkorn i ugnen när 
de hava tandvärk, och stöpa bly Över 
sjukt folk, och sätta stickor i trin: 
och ibland säga de. an de bliva friska, 
som väl kan hända, fast det icke sker 
av stickorna, tänker jag. Så Albert 
träffas ock hoplästa, som äro rätt se- 
diga och leva vä l ;  men det kommer 
icke i själva grunden av läsningen 

Nå, men så skadar den åtminstone 
ej. 

— Jojo men. Ty när man en gång 
har läst över tvenne sådana, som icke 
duga för varann till annat än fördärv 
och elände så vill och påstår man :in- 

ganska skadligt Sålunda är det vid 
illa gjort, att bruka böner så, att de 

ker jag gör tillfyllest. Men till krop- ra med den likasom man fortfar med 
pen vet du väl, att då man blir gam- mycket annat som går bra Går han 
mal, så .. .. även Utan att plågorna tära. åter rasande så ä r  det ju välbetänkt 

Vad betyda åldrade drag, då en god att upphöra med den, likasom med 
och sann ande speglar sig rent i ögon annat rasande Men kärleken emel- 
och alla lineamentets uttryck Det är lan två den hor främst av allt hållas 
av denna himmel jag drags och hin- fredad och i i ro för sådant: den bör 

— Så tycker även jag. Gudskelov, en sammanboning eller hushållning 
du är icke en narr, Albert. och huru den kan slå sig ut. Jag 

Och även kroppen. drag förfalla tycker det är bäst att de aldrig flytta 
sent, först ganska sent, så framt en  ihop, det får jag säga: emedan folk, 
god, livlig och verksam ande bor i som älska varann, mycket snarare re- 
dem. S i  tror jag, Sara, ta,  förarga och slutligen fördärva 

— Det har jag sett på moster Gus- varann, im andra, som icke räkna på 
tava, inföll hon. varann och därföre se mycket med 

Låt oss då hava det så, Sara. att kallsinnighet. Men vilja de då änt- 

rycks. aldrig göras lidande eller beroende a v  

och att göra bön, som är så heligt och 
ljuvt, nar det kommer på sitt rätta 
ställe! Det vet jag bäst. 

Älskvärda flicka, nar gjorde du bön 
sist ? 

— I Arboga .. .. Albert. Hon vis- 
kade detta så tyst. och det nästan som 
ett min gick före namnet Albert; 
men hela uttrycket var för mycket 
magiskt att kunna fasthållas, ehuru 
sekunden därav var för djupt inta- 
gan<!~. att i i evighet kunna glömmas. 
Hon teg. Men hon tillade straxt där- 
efter högt: Jag säger det ännu en 
gång, Albert; tänker icke du som jag, 
så har du din fulla frihet med dig 
och med ditt. Sig då ifrån det, ty 
jag ville i det fallet. att du fore i 
ikväll så gärna, eller I morgon, och ic- 
ke komme med till Lidköping: ehuru 
Gud vet, huru gärna jag hade dig hos 
mig på den sandiga stygga vägen. 

Blott på vägen i 
Deras varma ögonkast möttes; men 

de sågo ej länge in i varann. förr in 
de blickade U t  genom rutan och p i  
himmelen, vilken färekom dem icke hava mörknat, ehuru de tillbringat en 
lång stund i skymningen Albert sat- 

på en stol vid fönstret hade 
i sitt knä och mindes nu ända 

bortom Bodarne den skumma kväll i 
då han även satt vid en ru- 

ta, med fåfängt bemödande att rista 
sit t  namn i den. Huru mycket hade 

icke sedan dess förändrats? Vilket 
nytt tidevarv Med vilka andra ögon 
såg han på henne? och hon tycktes 

has ledningen och halsstarrighet hos 
massorna. 

Men denna arbetarnas vägran att 
böja sig inför den ekonomiska verk- 
ligheten har en grund, som också 

villkor. Den verklighet man lever i 
talar ett tydligare språk, är mera pi-  
trängande i n  alla ekonomiska teorier 
och profetior. 

I Woman´s Leader ha offentlig- 
gjorts flera artiklar, som ski lda de 
förhållanden under vilka kolarbetar- 
na förtjäna sitt och familjens bröd. 

Många av dem ha lång väg till gru- 
van och måste lämna hemmet klockan 
halv fem om morgonen Sedan kun- 
na de h i  en fjärdingsväg att färdas 
under jorden ti l l  arbetsplatsen. Ar- 
betet ut föres  i olidlig hetta eller i en 
luft bemängd med kvävande gaser. 
Aldrig kommer en fläkt i rörelse, förr 
än arbetarna hota att Iämna gruvan. 

Minnen arbeta så gott som nakna, 
och svetten rinner i strömmar från 
deras kroppar. De måste ligga p i  
knä eller raklånga på marken allt ef- 
ter arbetets an.  Hela tiden måste de 
vara på spänn med ögon och öron, ty 
de äro i ständig livsfara. Rara taket 
i gruvgången knakar eller ger vika 
aldrig så litet. måste de springa för 
livet. Om bullrande maskiner använ- 
das, ökar risken, då inga varningstec- 
ken kunna uppfattas. Ofta måste ar- 
betarna stå i vatten t i l l  knäna eller ta 
emot dusch ovanifrån. Det  är rent 
fysiska skal, som tala emot en för- 

Gruvarbetare plågar av reumatism, 
ont i halsen och andra sjukdomar, 
som orsakas av fuktighet och ofta äro 
svårbotliga. Hustrurna tro att det 
beror på, att de ha så dålig aptit. De 
ta aldrig med sig mer än vatten och 
ett par tunna brödskivor till gruvan. 
När de komma hem vilja de inte äta, 

längning a" arbetstiden. 

på hennes som ett vittnesbörd att eng- 
elska hedersbegrepp och engelsk hu- 
manitet icke alldeles gått förlorade 
Hennes exempel och minnet av hen- 
nes gärning gör det möjligare i fram- 
tiden för boer o c h  engelsmän att för- 
enas i ett samfund utan känsla rn, 
skam ä ena sidan och förnedring och 
bitterhet å den andra." 

Härmed är hon insatt p i  sin plats 
i historien. Skall han få behålla den? 

Eli" Wägner. 

Längs horisonten Fjärilen och dagg- 
hustrurna måste övertala d e m  till det. masken 
Gruvarbetarnas hustrur få utstå En fjärilslarv och en daggmask kröpo 

het att sprin något allt går åt till fa- “När du en gång får vingar och sade: 
miljens dagliga behov Hustrurna 
frukta och hata strejker och andra under himlen och bor hos blommorna, 
arbetsstrider därför tt de sänka dem tänk då på mig. som alltid måste stanna 
i skulder över öronenöver och därför att vid jorden, och beskriv för mig det under- 

det dröjer så länge, innan barnen ta bara du får se.” Och den släpade med 
upp sig igen efter den svältkur de möda fram ett präktigt blad åt larven 
sättas på “Det lovar jag dig”, sade fjärilslarven 

också tanken på lägre löner, 
Och och den förpuppades och väntade, och i 

emedan de känna till i vilket tillstånd tystnaden växte vingarna ut, tills den en 
av utmattning männen befinna sig dag sprängde kokongen och började leva 

när de komma hem efter arbetet, hata i sin högsta form. Blommorna logo och 

de slutligen också tanken på längre lockade med sina mångfärgade kalkblad 
arbetstid solen sände strålar av ljus, och rymden 

den gruvarbetarnas motsägande håll- 

Men de frukta och hata 

Det är den enkla förklaringen på var klar 
Fjärilen glömde daggmasken 
Hösten kom. Blommorna fröso bort ning, som man klagar över. 

dessa dagar meddela telegram- a h  fjärilen dog av ålderdom a h  av för- 

till reträtt. Han förklarar, att arbe- "% den låg på l i t  de parade bland kil- 

I 

:; hellre gå med på lönesänkning ! 

te ta endera delen. Intet kan väl tyd- något om rymden och blommorna 
ligare visa att förlängd arbetstid sy- 
nes dem en outhärdlig sak Det är det har han glömt. Om han gjort mig 

hårt tt de skola pressas på en punkt, den glädjen att offra något för de ringa, 
där de av självbevarelsedrift måste skulle jag givit honom en hederlig begrav- 

vägra och sen kallas omedgörliga. ning men nu får han ligga där han ligger, 
Man borde tala mycket försiktigt om och inte blir jag den. som sprider hans 
gruvarbetarna i borgerliga kretsar. goda rykte kring världen.” 
Vem av dem som skriver ledare om Så kröp daggmasken långsamt bort men 

“Våld 
skulle uthärda en enda dag sex tim- multnade ovan jord. 

föder våld” och så vidare fjärilen genomträngdes a v  höstregnet a h  

i. B. inar i en gruva? 

Sträckta vapen. 
Nu ha alltså Spanien och Brasilien 

böjt sig för det oundvikliga och upp- 
gett kampen om permanenta platser 
i Nationernas Förbunds rid. De un- 
danbe sig båda återval till de icke 
permanenta platserna och lämna allt- 
s i  rådet. Brasilien funderar också 
på att lämna Nationernas Förbund 
helt  och hållet, vilket är värst för 
landet självt. 

rådsplatserna samtidigt med att Tysk- 
land tog plats i förbundet och rådet 
som orsakade spektaklet vid försam- 
lingsmötet i mars har nu uppgivits. 
Den ståndpunkt som Sveriges repre- 
sentant i rådet intagit. kan alltså sägas 
ha segrat. 

Emellertid har rådet vid sitt nyli- 
gen avslutade sammanträde funnit en 
lösning genom en kompromiss Dess 
förslag går ut på att inrätta e n  
tredje sorts platser, varken stän- 
diga eller tillfälliga men litet av 
varje. Det är det gamla knepet från 
Krakas tid. Den stat som innehar 
en  sidan halvpermanent plats, kan 
bli omvald för en ny period av för- 

Mänskligt att döma kommer alltså 
Tyskland att inträda i Förbundet vid 
septembermötet och inträda i rådet 
på den enda nyinrättade helperma- 
nenta platsen Men man kan aldrig 
re ta !  

Planen p i  att öka de permanenta 

samlingen med en 2/3 majoritet. 
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