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Ja, men icke i statskyrkan 

Tidevarvet N:r 30 
D:r Gerda Kjellberg och d:r Ada 

Nilsson fortsätta och avsluta i detta Frågan om kvinnans tillträde till De Förenade Kyrkornas råd i ha väl i regel blott uppträtt som ve- 
för närvarande Tyskland har nyligen på initiativ från derbörande gudinnas representant och 

nummer sin artikelserie över försla- här i landet. Den förbigicks då be- Tysklands kvinnliga teologer sänt ut jordiska uppenbarelse. Deras uppgift 
get till ny lösdrivarlag. Uppfostran, hörighetslagen antogs. Sakkunniga rundfrågor till olika kyrkosamfund var som oftast det dramatiska upp- 

anbefallt reformen, domkapitlen för att utröna deras ställning till tridandet och deras höjdpunkt hän- 
ej nya lagar är sammanfattningen av ha förkastat den. Inte ens prästbris- kvinnliga präster. Flertalet svar äro ryckningen, under vilken de uttalade 
deras åsikter. tens svårigheter ha bevekt dem, vil- avböjande. Somliga svar gå Ut på o r a k e l s p r å k  och sjöngo menadiska 

ket ju också är riktigt. kvinnliga teologer skulle kunna få le- sånger. Men redan detta förde dem 
Doktor Lydia Wahkström har hål- da bibelstudierna i kyrkorna och gö- i riktning mot det, vari kvinnan up- 

lit många föredragsturnéer för att ra sig nyttiga i församlingen samt penbarligen i äldre tider hade sin 
är en fråga, väcka opinionen bland kvinnorna och frälsa kvinnliga fångar och sjukhus- styrka: den profetiska förkunnelsen. 

som ånyo uppställts av religionshisto- där hon talat mötts både av opposi- patienter. Ett svar som något påmin- Den grekiska sagans olyckliga Kas- 
ner om det råd en skånsk prelat gav sandra är en sådan framtidsblickande 

rikern Lehmann. Tidevarvet instäm- Nu hör man varken det ena eller på ett av doktor Wahlströms möten: prästinna. Apollo hade förlänat hen- 
mer i hans jakande svar, dock med det andra. Från församlingarna bor- ”låt dem stifta en pigorden”, varmed ne spådomsgåvan men som straff hi- 
ett tillägg ej i statskyrkan. de opinionen komma, men därifrån han menade en religiös orden av hem- de han tillfogat den för omgivningen 

ha inga önskningar avhörts att få biträdande nunnor till hans och and- mer i n  för henne själv olyckliga om- 
ständigheten, att ingen skulle tro på kvinnliga präster i kyrkorna. D e  ras fruars tjänst. 

kyrkoherdar, som hotade med sin av- Okunnigheten anser naturligtvis, hennes förutsägelser. I regel tror 
Fyra graciösa sommarvers har till- gång från prästämbetet, om detta an kvinnornas krav på tillträde till man på spådomar och så gå de icke 

skulle komma att vanhelgas av kvin- prästämbetet är ett modernt påhitt. i uppfyllelse. Kassandras voro san- 
norna, kunna sitta kvar lugnt, vilket Hur litet det är fallet. hur i stället na, och så trodde man icke på dem. 
de nog hela tiden vetat. Våra högt kvinnans uteslutande är ett förhål- Men hon var ju också bara en kvinna. 
meriterade kvinnliga teologer få sö- landevis modernt påhitt, har bl. u re- Både altartjänsten och det man i 
ka sig andra verksamhetsfält. ligionshistorikern professor Edv. hednavärlden kallade förkunnelsen 

För vår del ha vi aldrig funnit, att Lehmann påvisat i en i danska Da- har ofta varit anförtrott kvinnorna, 
det höves kvinnorna att tränga sig på gens Nyheder nyligen införd artikel. ja, man har uppenbarligen betraktat 

H a n  förklarar, att han ”hör till de de kvinnliga egenskaperna gynnsam- 
kättare, som tro på kvinnans uppgift ma för de religiösa funktionerna. 
och framtid på detta område. Kan- Både prästinnan och profetissan är i 

nes forntid i Religionens värld. ligt, att det icke behövs påpekas. 

prästämbetet vilar 

Kvinnliga präster, 

tion och instämmanden. 

sänts Tidevarvet av Eva Årads. 

Ledande artikeln handlar om Ud- 
devallas hemlighet. 

Svart på vitt innehåller åtskilligt ske emedan jag känner litet till hen- orienten och antiken något så van- 

Fru polfararinnan 
Johnsen 

Amundsen och hans åtta kamrater ha 
avslutat sin triumfresa längs norska kus- 
ten fram till Oslo En journalist, som 
skuggat polfararna i fem dagar, sett all 
firning och hört alla tal, har efterpå 
skrivit en giftdrypande artikel i Dagbla- 
det. 

Giftigheter nå icke polfararna själva. 
Dessa nio bruna, enkla män ha utfört den 

faror utan att göra sig löjliga. De där- 
?""' som gjort sig löjliga och som bli 
överspydda av giftigheter, äro polflygar- nas damer. De hade rest upp och mött 
sina män, och så fått vara med om triumf- 
resan och fått sin del av hyllning, applå- 
der, festtal, festmiddagar och fotografe- 
ring. De ha hela tiden gått före herrar- 
na, och om mottagningskommittén i någon 
stad inte varit beredd på att det var damer 
med, har svårigheten varit att bereda plats d vagnar och vid middagsbord - icke för 
de polflyg nej då, men för de underordna- 

hyllningar i festtalen för sitt sitt tagit emot 
stort som deras mäns, ja större o. s.,v. 

Journalisten kallar dem hela tiden för 
polfararinnorna, vilket är menat som en 
stor elakhet. 

Egentligen borde det vara lika riktigt 
att heta fru polfararinnan Storm-Johnsen 

nytt och beaktansvärt från in- och ut- 
landet. 

Ty denna är full' av kvinnor, fort- Däremot behöver det erinras om att som "' heta fru generalkonsulinnan '*'- 
sätter han. icke blott av de troende också Israels profeter haft kvinnor terson. Da förra titeln är bildad precis 

kvinnor, som aldrig fattades inte 
behov av de manliga? heller bara av religiöst aktiva kvin- 
An det finns kvinnor även i vår nor i allmänhet, utan av prästinnor 

tid och i vårt land som äro skapade och profetissor, av kvinnliga förkun- 
till själasörjare och som ha religiösa nare och  vittnen, som icke sparade 
budskap att bringa, är utom a l l t  tvi- sig själva, när det gällde att bringa 
vel. På detta område ha vi vårt en- världen ett budskap eller hålla dom 
da nu levande kvinnliga geni. M e n  över världen, att hjälpa, att frälsa, 
det finns lyckligtvis möjligheter utan- an leda till helighet. 
för statskyrkan att nå människosjä- Det är icke lätt att säga något om 
larna, och statskyrkoprästens aukto- vad hedniska prästinnor varit värda 
ritet är umbärlig. som självständiga religionskällor. De 

bland sig. Där är profetissan Hul- på samma sätt som den senare, och om 
da men också en annan, som träder den förefaller mera löjlig eller orimlig, 

så starkt fram, an man mer och mer så är det bara därför, att vi ännu icke 
betraktar hennes ord som något av vant oss vid den. 
det yppersta i Gamla Testamentet. Själva systemet, att en kvinnans privata 
Det är profetissan Dehorah, vars erotiska och borgerliga förhållande till en 

ring är bevarad i Domarbokens fem- minisering av hans yrkestitel och att avan- 
te kapitel. Från Nya Testamentet är icke cera i rang med honom. finns v i  ju ännu 

mycket att hämta. Ja, det är från icke absurt. 
denna bok man hämtat vapen mot Det enda tillfälle, då fruarnas anspråk 

(Forts. å sid. 4). het är då rid en högtidlighet andra kvin- 
plötsligt förlora något av sin självfallen- 

I d y l l  Gäckeri 
Det glittrade och glimmade 
ou sol och sommarsmek. 
En liten katt gick mysande 
på trädgårdsgången, lysande 
av bladens skuggors lek. 
En liten fågel, gungande 
på äppelgren, satt sjungande, 
och bon blev kattens stek. 

Det satt en mås och skrattade 
på klippans kala ås. 
Jag vet ej alls, 
vad den gav hals 
och hade roligt åt. 
Men ändå satt och fattade 
jag agg till denna mås. 
Den hade väl 
e; större skäl 

hur fruktansvärt motbjudande det är för 
en man att - n ska inte tala om snylta 
sig till hyllning - men till ah med åt- 
följa en kvinna som hennes ledsagare vid 
ett officiellt tillfälle. Till och med en av 
d e  mest toleranta och vidsynta män vi 
haft här i landet uppfattade sig själv iro- 
niskt, när han blev inviterad att åtfölja 
sin fru, som var delegerad i Genève, på 
en bankett. - Jaså, får damerna vara 
med? sade han milt. 

Devinez. 
~~- 



Uddevallas 
hemlighet 

Allt sedan regeringsskiftet har den 
nya regeringens ställning livligt kom- 
menterats. Man har sökt vinna klar- 
het härom, först genom regeringens 
programförklaring, sedan genom 
statsministerns och andra statsråds 
t i l l  på olika håll, men förgäves! 
devalla blev den historiska platsen, 
där utrikesministern lyfte slöjan. Vi 
ha ingen anledning att närmare gå in 
på föredragets olika detaljer. vi vilja 
endast framhålla, att de synpunkter 
angående regeringsbildningen, som 
förut gjorts gällande i Tidevarvet, 
genom utrikesministerns tal blivit be- 
kräftade. Även om själva sakförhål- 
landet inte är vidare förhoppnings- 
fullt, måste man göra all rättvisa åt 

bemödandet att klartägga situationen. 
Anmärkningsvärt är att herr Löf- 

gren gärna medger, att regeringens 
programförklaring "inte precis lyser 
med någon radikal låga”. Han gör 
ingen hemlighet av, att l iberaler och 
folkfrisinnade alltjämt stå p i  samma 
ståndpunkt till varandra som förut, 
och an det s.k. närmandet dem 
emellan i regeringssyfte endast är att 
betrakta som ett yttre avtal. Stats- 
ministerns uppmaning till väljarna 
att utse förbudsfrisinnade elektorer 
t i l l  förna kammaren, föranleder ut- 
rikesministern att i sin sida vädja till 
allmänheten om det lämpliga i att lå- 
ta andra egenskaper tillmätas avgö- 
rande betydelse, när det piller att ut^ 
re landets förtroendemän. 
I frågan om uppskov med genom- 

förandet av riksdagens beslut om mi- 
litärväsendets minskning får man 
också besked. Liberalerna ha icke 
uppgivit den tanken, men - som So- 
cialdemokraten säger - det är möj- 
l ig,  att det alltjämt är statsministerns 
personliga mening, att iakttagande av 
de tider riksdagen fastställt, hör till 
lojaliteten, fast man enligt politikens 
gängse bruk ofta miste offra sin 
”mening” för det allmänna. 

Och man har fått bekräftelse på att 
det aldrig varit tanke p i  någon libe- 
al ramling inifrån rett. Hade bon- 
deförbundarna gått med i regeringen 
hade det varit d mycket bättre, men 
de ville ju inte, och då kunde det ej 
hjälpas, heter det. Men det blir inte 

lätt att under för handen varande be. 
tingelser arbeta för framtiden, även 
om man ”tillråder begränsning och 
konsolidering i 'det statliga reformar- 
betet", och det är fara värt, att det 
kommer att knaka i fogarna, när 
striden börjar på allvar, kanske redan 
före valen. 

Uppfostran, ej nya lagar 
Av dr Gerda Kjellberg och dr Ada Nilsson 

Historien visar at t  våldsmedel a l d -  
rig haft åsyftad verkan, då de an^ 

vänts vid bekämpande av prostitu- 
tionsföreteelsen, vare sig den kvinnli- 

nens framträdande har väl ändrats, 
men företeelsen står dock a l l t id  kvar. 
Många draga härav den slutsatsen att 
företeelsen såsom sådan är bestående 
och oåtkomlig och tro därför, att det 
enda man kan göra är att söka före- 
komma dess mest förödande verknin- 
gar. Denna åsikt bottnar för övrigt 

är liktydig med kvinnornas skörlev- 
nad. Med m sådan syn på saken 
kommer man heller aldrig tillrätta 
med problemet. 

Vi ansluta oss däremot helt och 
fullt till den uppfattning professor J. 

,E. Johansson givit uttryck åt i s in  re- 
servation fill reglementeringskom- 
mitténs betänkande (del 1, sid. 527 
o. f.). Han säger där ”att det exi- 
sterar en samhällsföreteelse, en slags 
institution i samhället, rom man kal- 
lar prostitution, och i vilken som hand- 
lande parter ingå e j  allenast de skör- 
levande kvinnorna utan jämväl deras 
kunder". och fortsätter: "an ojämn- 
heten i behandlingen av den manliga 
och kvinnliga parten i prostitution 
företeelsen börjar falla i ögonen” 
men att de båda parternas olika mo- - 
tiv. å hennes sida vinningslystnad, å 
hans sida könsdriften, kan visserli- 
gen komma den moraliska indignatio- 
nen att vända sig mot kvinnan, ”läm- 
nande mannen-kunden helt åsido, 
kanske rent av höjande honom till ett 
oskyldigt offer för förförelsens kon- 
ster”. 

Att emellertid låta övertygelsen om 
den manliga partens medskyldighet 
leda t i l l  samhällsingripande även mot 
honom skulle säkerligen - hur rätt- 
vist det än kan te sig rent teoretiskt 
- göra ont med värre. Vi instäm- 
ma därför med professor Johansson 
att ”upplysning, uppfostran till själv 
behärskning, utveckling av känslan 

i den uppfattningen att prostitution 

gen verka långsamt men desto rik- 
rare”. 

Ehuru vi anse att de ur samhällets 
synpunkt viktigaste åtgärderna äro de 
som företagas i förebyggande syfte, 
är det därmed icke sagt, an vi hjärt- 
löst vilja lämna dem, rom redan äro 
inne på de lösa och tillfälliga köns- 
förbindelsernas väg helt åt  sitt  öde, 
men hjälpåtgärderna för dessa få ej  
stå hindrande i vägen för problemets 
lösning i rätt riktning. 

Staten och kommunen böra som 
hittills och helst ändå kraftigare un- 
derstödja den enskilda hjälpverksam- 
heten, rom givet har större psykolo- 
giska förutsättningar än stat och 
kommun för tillrättaledande och 
stödjande verksamhet. 

Även om vi - av många skäl - 
bestämt yrka på lösdrivarlagens slo- 
pande, inre vi att samhället måste 
skydda sig mot dessa individers ska- 
degörelse, vilket dock synes oss kun- 
na tillfullo ske genom redan befint- 
liga lapar utan att lösdrivarlagen er- 
sättes med en ny lag. Genom ett  ide- 
ligt skapande av  nya lagar, innan de 
föregående med samma intentioner 
hunnit fullföljas, uppstår lätt kaos, 
och allmänhetens aktning för lag och 

Vilka lagparagrafer äro nu härvid- 
lag användbara? 

För det första falla de kvinnor och 
även män. som genom sitt uppträdan- 
de såra tukt och sedlighet så att all- 
män förargelse eller fara för andrar 
förförelse därav uppkommer, under 
strafflagen 18 kap. § 13. Genom la- 
gen om alkoholisters behandling träf- 
fa vi även båda parterna vad beträf- 
far spritmissbruket, som ofta går 
hand i hand med prostitutionsförete- 
elsen. 

Genom den nya lagen om könssjuk- 
domars bekämpande med dess kort- 
nadsfria och obligatoriska behandling 
och dess stadgande om höga straff 
för den som överför venerisk smitta 
eller t.o.m. utsätter annan för smit- 
tofara, motarbetas prostitutionens sa- 
nitära vådor så mycket som genom 
lagstiftningsåtgärder är möjligt. 

rätt undergräves. . 

V i  behöva inga nya lagar men där- 
mot upplysning. något som också 

lysning och undervisning om köns- 
sjukdomarnas natur och smittofarlig- 
het m m. skall enlig av Konungen 

sistnämnda lags § 27 stadgar. Upp- 

det har Kungl. Maj:t ännu icke gjort 
Visserligen tillsattes 1918 en kommit- 
té, som redan 1921 avgav s i t t  betän- 
kande, vari finna- fullt genomförba- 
ra förslag om att varje individ vid 
15—16 års åldern skulle erhålla de 
nödvändiga kunskaperna i sexuell hy- 
gien. Betänkandet innehåller likaledes 
F" plan för anordnandet av en om- 
fattande upplysningsverksamhet för 
den vuxna befolkningen, men för- 
slagen ha ej  föranlett till något 
Kungl. Maj:ts åtgörande. Tvärtom lär 
förslaget ha slarvats bort under rund- 
gången mellan olika myndigheter. 
Innan något åtgörande skett och dess 
verkningar hunnit prövas, har man ej 
rätt att offra millioner på en lag- 
stiftning efter helt andra tankelinjer. 
Det stora procentantalet psykiskt de- 
fekta, som finnas bland de prostitu- 
erade, lämna ett skenbart stöd för 
den föreslagna lagens nödvändighet, 
d i  därigenom möjlighet lämnas för 
samhällets omvårdnad om dessa ele- 
mint. Men då de äldre årsklasserna 
av dessa ej lära vara tillgängliga för 
uppfostran återstår internering. En 
livslång sådan torde endast i undin- 
tagsfall vara försvarlig. Mycket ro- 
re vunnet, om den av riksdagen på 
grund av professor Petréns motion 
beslutade utredningen om sterilise- 
ring ledde till ett positivt resultat. 

Det viktigaste är och förblir sam- 
hällets förebyggande åtgärder. Bar- 
navårdslagarna med sina från och 
med i år tillämpade tillägg ge oss 
möjlighet till att i tid insätta omhän- 
dertagande av ungdom, även de psy- 
kiskt drefekta - som hota att komma 
på avvägar. Genom samarbete med 
skolan torde de psykiskt undermåli- 
ga i tid kunna upptäckas icke endast 
sättas i särklass utan även efter sko- 
lan omhändertas och övervakar, s:, 
att deras väg e j  med nödvändighet 
skall gå över prostitutionen, innan 
samhället ingriper. Det är ett stort 
samhällsintresse att alla de möjlighe- 
ter denna lag lämnar, måtte bli helt 
utnyttjade. Men här måste de båda 
könen angripas lika. Ynglingar under 
i8 år, som förfallit till lösa och till- 
fälliga könsförbindelser, måste lika 
väl som flickorna omhändertar. 
Stockholms siads hälsovårdnsnämnds 
statistik över könssjukdomarnas ut- 
bredande visar. att de unga männen 
under 20 år lika mycket, ja  i myc- 
ket större proportion till och med 
ådraga sig smittosamma könssjukdo- 
mar. Genom ett Iämpligt samarbete 
mellan Hälsovårdsnämnd och Barna- 
vårdsnämnd borde mycket kunna ut- 
rättar för dessa ungdomars fostran 
och ledande p i  rätta vägar. 

För att ännu en gång återgå till 
Reglementeringskommitténs betän- 
kande, hänvisa vi till den av d:r A. 
Lindblad gjorda utredningen, vari 
han med stöd även av en av profes- 
SOT Velander gjord sammanställning 
visar, att av de byråskrivna kvinnor- 
na i Stockholm 92% lämnat hemmet 
före 20-årsåldern. Knappt 8 % av 
d m. som rekryterat denna bana. ha- 

de lämnat sitt hem efter fyllda 20 år. 
Kan nu barnavårdsnämnden, eventu- 
ellt med någon utökad befogenhet, 
genom sin verksamhet ersätta hem 
för de mänga hemlösa eller med då- 
liga hem försedda. så borde man på 
den vägen givetvis i hög grad kunna 
minska prostitutionens rekrytering. 

Sammanfatta vi vår uppfattning, 
d utmynnar denna i krav på ändrad 
uppfattning om prostitutionsföreteel- 
sens visen och p i  ökad kunskap om 
sexuallivets betydelse och yttringar. 
Därjämte är det en oavvislig fordran 
att samhället p i  ett effektivt sätt be- 
fordrar produktionen av nya och för- 
bättrade bostäder och därigenom 
möjliggör den trevnad och det utrym- 
me i hemmet. som torde vara den bäs- 
ta garantien mot det förödande livet 
å gator och allmänna lokaler. 

Härigenom och genom ansvarsbeto- 
nad barnalstring skulle också tidiga- 
re äktenskap möjliggöras, vilket i hög 
grad är ägnat att minska behovet av 
lösa förbindelser, 

Våld och skräck och lagar förbätt- 
ra på längden aldrig människorna. 
Bestående resultat kunna vinnas blott 
i den mån människans handlande dik- 
t e n s  av p i  fysiologisk kunskap 
grundade vanor, meddeladc i första 
hand i den obligatoriska undervisning 
skolan lämnar, en undervisning, vars 
mål bör vara uppfostran till ansvars- 
kännande medborgare. 

Etc. 
12-årsdagen av världskrigets utbrott 

nalkas, Det har nu blivit tradition att 
ihågkomma bemärkelsedagen, fast det 
sker på så olika sätt alltefter vederböran- 
des inriktning Svcriges arbetares cen- 
tralorganisation (syndikalisterna), Sveriges 
kommunistiska parti. Sveriges kommunis- 
lirka ungdomsförbund och Svcriges ung- 
socialistiska förbund ha sammanslutit sig 
om ett manifest, vars lösen är: skärpt 
kamp mot rustningarna, de hotande krigen 
och den vita terrorn. Detta manifest 
skall ge anslaget till en gemensam opini- 
ons- och propagandavecka i början av au- 

Det är ett mycket stridslystet fredsma- 
nifest i sin ton. Det verkliga fredsarbe- 

tet består i att störta kapitalismen men 
också i att göra borgarklassens militär- 
makt obrukbar för den härskande klas- 
sens syften "Vid krigsutbrottets &m- 
blick måste arbetarklassen och dess int-. 
nationella orginisationer vara beredda att 
i enlighet med redan utarbetade planer 
och träffade överenskommelser besvara 
krigsförklaringarna med internationell ge- 
neralstrejk, bojkott, blockad tec”, heter 
det. 
Nu vet man att syndikalisternas och 

kommunisternas metoder icke helt m- 
manfalla. De, - kommunisterna ar 
lämpliga utöver dem syndikalisterna gå 
med på, ligga måhända förborgade i det- 
ta mystiska etc. Man har anledning tro, 
att de icke äro egentligen fredsbefräm- 
jande. 

Det finns riktiga synpunkter I manifes- 
tet framför allt på farans vidd och när- 
het. Men det kan icke hjälpas att fre- 
d a  här är en mantel, som användes för 
att hölja klasskampens nakenhet. Om det 
verkligen gällde att framför allt undvika 
krig mellan folken, varför skulle det d i  
vädjas Pen till m folkgrupp, bin till ett 
slag av ungdom, arbetarklassens? Är 
icke förhindrande av en ny världskrigska- 
tastrof hela mänsklighetens angelägenhet 
och ingen partisak? 

Det är sant, att de andra folkgrupperna 
äro slöa, men med detta manifest vinner 

gusti. 

mån dem icke för kampen mot kriget. 
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Natten till Söndag 
Av ELlN WÄGNER 

XVIII 

Sotning 
och dag såg jag för mig den möjlig- 
heten att det skulle kunna komma ro 
och värdighet i mitt l i v  igen, att jag 

Sotning är ändå bra, för nu har icke mer skulle behöva vara rädd för 
det blivit drag i min skorsten som människor, att jag skulle våga sitta 

till bords med herrarna Musselman, 
att folk skulle ta mig i anspråk, att aldrig hittills 

Jag kan aldrig tro, att det är så, all bitterhet skulle försvinna och jag 
att större ting ske mig nu än förr, kunna visa mitt barn kärlek utan an- 
men jag märker dem jag fattar dem, strängning och se p i  Gösta utan väm- 
de susa igenom mig som lågor 

jelse. Jag började längta till. Sten- 
Det höll nästan på att gå på tok kunna stiga ur vid Broköpings per- 

med Karolas och min nya vänskap rong utan att det gjorde mig någor, 
igen då jag vägrade att följa med och det föreföll mig så 
henne hem emedan jag icke kunde Medan jag sneddade över Brunke- 
träffa hennes man och hennes söner bergstorg för att nå Malmskillnadsga- 
Hon påstod att det var en förolämp- tan, där advokaten bor, slog plötsligt 
ning mot hennes man, hennes söner en tanke ner i mig: här går du och 
och henne själv att vänta, att de icke gör UPP framtidsplaner och i dem in- går icke hovrättens utslag en gång. 
skulle uppföra sig utsökt mot en av Det fyllde mig med en svindlande 
hennes vänner, Jag sade, att jag ic- känsla av frihet, jag stannade tvärt 
ke en sekund betvivlade att de och en bil, som beräknat att jag 
skulle uppföra sig usökt, men jag skulle fortsätta min linje, måste göra 

en häftig knyck för att ej köra över 
skulle ändå veta vad de tänkte. De mig. Manövern lyckades men bilen 
hade naturligtvis redan ställt den strök alldeles förbi mig och flådde 
vanliga stereotypa diagnosen om brist min paraply så att spröten kom i hju- 
på hämningar. Pojkarna åtminstone let. 
voro naturligtvis precis på det klara - Längtar frun till himlen? fråga- 

med mig och skulk när som helst de chauffören ilsket. Jag svarade inte, men jag måtte 
själva kunna skriva ut intyg om, att ha sett lite underlig ut, för passage- 
jag saknade broms, så, som de, när raren frågade om han fick köra mig 
de bli färdiga läkare, komma a n  gö- till min bestämmelseort. Jag tacka- 
ra det över andra gamla fruar de. ty lyckan, chaufförens häftiga till- 
- Du har fått förföljelsemani, sa- rop, chocken, paraplyen, som visade 

vad mitt eget ode kunnat bli, gjorde 
de Karola, akta dig, det är en smy- mig en smula vimmelkantig 
gande, skamlig och farlig sjukdom, Han anmärkte, att det var farligt 
Hon hang  mig härunder att sätta att tvärstanna mitt i körbanan. Jag 
på ytterkläder, Jag sade, att jag sade. att om döden träffat mig just 
visste, att jag var i onåd hos hela det då, hade den träffat mig i ett lyc- 
manliga könet utom hos en postexpe- ligt ögonblick, så det hade kanske va- 

ditör och jag tänkte bara följa med rit bra. När vi stannade framför ad- vokatens port kom hon själv gående 
henne till färjan Ja, det är sant, så att vi stötte samman, Hon såg en 
fortfor jag, då hon började skratta smula förvånad ut men sade bara: 
Jag älskar och beundrar dem som - Goddag, fru Magni, följ med upp. 
vanligt, men jag umgås icke med Jag tackade herrn i bilen för älsk- 
dem, förr än jag vunnit i hovrätten värdheten gav chauffören mina 50 

Och därmed fick Karola låta sig öre och gick upp. Här blev advoka- 
ten genast kallad till telefon, jag vän- 

pa bryggan. Hon utbad sig blott till- na pengar. Hon räknade upp 250 
stånd att rådgöra med sin man om kronor och gav mig. 
vad som kunde göras för mig, hon Jag stirrade på heme och frågade 
medgav själv,’ att hennes söner kan- vad hon trodde jag skulle göra med 
ske inte riktigt voro mogna för att dem. Jag hade väntat mig bestämt sexhundra, helst något mera, nu se- 
förstå fallet Jag var glad åt att hon dan försäljningen inbragt pengar. 
var så uppslukad av mitt öde, det vi- Kassörskan visade mig då räntmäs- 

förfärliga punkt för en kvinna, då ett par räkningar och min nya kläd- 
ning från F. H.Johansson. Dess- 

hon inte tycker att en människa lö- utom husjungfruns kvartalsunderhåll 
nar sig att spilla tid, kärlek och mö- hon som fått ett barn efter konstnärs- 
da på, då det åtminstone måste vara vintern på Stenbro. Lades så mina 

de ska löna sig. Jag tror nog att kronor. Det var hans allvar, jag 
ligen skulle jag inte haft något alls 

sig om staden massmöten och älska - Ja, men det kan jag inte leva på, 
dem, ty massmöten måste fin- förklarade jag bestört. Jag har tusen 

nas och kärlek är alltid bra. Men utgifter just nu. Advokaten trodde 
jag tror, att varje människa, som för- att jag skulle f a  höjt underhåll och 

lorar förmågan att gå UPP i en enda fröken att jag kan få lite pengar här 
är förlorad för världen Och att Kassörskan gav mig en blick som 
världen är förlorad när den sortens rymde en värld av förakt men hennes 
sociala människor bli i majoritet. tonfall var fullt korrekt då hon sade: 
Det hade egentligen varit bra att nars Jag skall fråga advokaten. An- 

fa lunch hos Karola för jag ägde 

Hon gick och kom tillbaka med be- 
Men lyckligtvis var det siste mars, sked, att om jag ville vänta, så kan- 
och jag borde ha 600 kronor att häm- ske finge jag höra vad räntmästaren 
ta på advokatbyrån, hade att säga Advokaten hade för 

Ju mer jag fick tid att tänka över länge sedan beställt samtal till Bro- 
vad som hänt i dag, ju lyckligare blev köping med anledning av hans pen- 
jag. Karola hade kommit tillbaka, ningesändning 

nöja, kunde ju inte ställa till en scen de mig till kassörskan för att fa mi- 

sade att hon icke kommit till den tarens redovisning. Den upptog skatt, 

ett möte, helst ett massmöte för att 250 till, uppgick räkningen till 1,000 

det har jag räknat med. Tror inte 

icke mer än 50 öre och var hungrig. fru Magni just färdig 

hon hade grälat på mig och varit öm 
mot mig och givit mig förtroende ur 
sin innersta alldeles som om jag va- 

Jag väntade och såg folk samla sig 

lugnt och tryggt att sitta bland dem, 
om det fanns någon rangskillnad 
bland oss, s i  hade jag åtminstone in- 

te upptäckt den, jag kände jämlikhe- 
tens och kamratskapets trevnad, där 
jag satt bredvid ett ganska otrevligt 
fruntimmer. Hit hörde jag och inte 
i Karola Musselmans prydliga mat- 
sal bland hennes prydliga manfolk. 

Nu kom emellertid rangskillnaden 
i n  den härliga mannamålen, som jag 
njutit i hela mitt liv och alltjämt nju- 
ter. Jag fick nämligen ett hemligt 
tecken och togs in i ett avsides rum 
till advokaten, som sade: räntmästa- 
ren ger icke ett öre mera. Han för- 
svarar sig med, att han icke kan ha 
mera räntor disponibla just nu. Jag 
sade, att han kunde ju ta av kapita- 
let, av vilket en del, enligt vad jag 
vet, är mycket lättåtkomligt placerat. 
Men han ryste i telefon äver detta 
förslag. Jag frågade varför kapitalet 
skulle vara heligt. Det kan ju inte 
gärna vara av omtanke med fru 
Magnis ålderdom han vägrar att 
plocka ut några hundra kronor. Åt för frihandel och I 
vem förvaltar räntmästaren kapita- öppnades den 20 juli 
let? frågade jag. Och då sa han är- presentanter för jordreformrörelsen i ett 
ligt som det var: åt arvingarna, i går 20-tal länder - c:a 400 personer - ha 
fick den unga frun en son, mötts far att diskutera sådana frågor som 
- Jag trodde. de skulle ha blivit Tysklands representant, d:r Palesta, sam- 

mjukare nu sedan min sak står så manfattade sålunda: Jordreform och fri- 
bra, sade jag och låtsades icke om handel att den mest trängande frågan for 
det där om sonen Men det är sant, de flesta länder, men det gäller att alla 
de ha inte läst advokatens skrift än kloka människor sätta sig in däri inte ba- 
( I  går och icke ett telegram till mig!) ra de, som äga jord eller ha jordintressen - Han lät inte mjuk sade advo- Mötets ordförande är Hon Charles 
katen vi får bereda oss på en hård O’Connor Hennessy från New York, som 
strid än Emellertid ska jag skaffa även ar ordförande i en kooperativ bank- 
fru Magni pengar Svälta ut oss ska förening med ett antal av omkring 12,000 
de inte lyckas, Men gör in te  av med sammanslutningar över hela Förenta sta- 

mer än som är nödvändigt. Vi kan terna. 
Tidevarvet kommer att framdeles läm- 

Jag gick hem med min flådda pa- na en redogörelse för kongressen i vil- 
raply och många tankar i mitt hu- ken deltaga doktor Ada Nilsson och rek- 

vud Min dotterson hade gjort mig tor Honorine Hermelin. 
så underlig till mods, men jag för- 
stod, att han fick inte alls vara min, 
och jag hade inte lov att tänka att 
med honom någon ny människa hade Vare det långt från oss att skryta med 
kommit in i mitt liv. Om det skulle att hela svenska riksdagen är genomträngd 
varit någon dag, då Gösta skulle av betydelseb av att vi göra vår del av 

meddelat sig med Astrids moder, bor- arbetet på att förverkliga nutidens - 
de det ha varit i går men han hade framtidens - stora politiska tanke: skil- 
icke gjort det jedom i stället för krig. Den tvesovlar 

I alla fall skulle jag köpa något ju med försvar och skiljedom och litar 
nog i sista instans mest på försvaret, även till honom. Han skulle få en dop- ett nedskrivet sådant Men likväl - det 

ka. Inte förrän jag stod inne i guld- är svårt för svenskar att sätta sig in i det 
smedsaffären hejade jag mig vid själstillstånd, ur vilket växt upp det nor- 
den sällsynta tanken: nå men pengar? ?" stortingets vägran att ratificera skil- 

Nästa tanke var: jag kan ju sälja sa- jedomstrakterna med Danmark och Sve- 
firen, räntmästaren tror att jag redan rige. Norrmännen förstå nog lika litet 
gjort det. 

för mottagningen, mina bröder och 

Svart på vitt 
Tredje internationella 

konferensen 

få en lång process ännu 

Skiljedom 

en norsk patiots främlingsartade häpnad 
J a g  valde nu ut en vacker, dyrbar över att svensk press underlåter att hålla I 

bägare av stora mitt. som nästan var indignationen levande över Ålandsfrågan. 
som en pokal, och sen frågade jag om t i l l s  tiden kommer för ett återupptagandet 
de ville köpa safiren och ge mig mel- av striden om Åland Vederbörande höll 
langiften i pengar Den förskräckta annars engenligen med Finland, men det 
bodfröken gick efter ägren, som tit- var ändå ofattligt hur Sverige kunde nö- 

och bad att få betänka sig. Han fick För den, som hyser sådana åsikter, måste 
min telefon, och jag gcik med ringen ovillkorlig skiljedom vara orimlig och i 

sig innebära en underkastelse på förhand och utan pokal. 
Denna händelse förde mig in på under olidliga nationella förödmjukelser 

tanken: pengar kunde skaffas genom eller också under fadda triumfer utan er- 
an jag sålde saker i stället för att övringens sälta och glans 
tynga på advokaten. Jag roade mig I svenska riksdagen finnas inga mot- 

vad jag kunde avvara den listan blev domspolitiken. I norska stortinget finns 
lång Jag beslöt att fara till Stenbro detta motstånd Det beror inte bara på 
och hämta litet av varje Det hade att vissa norska grupper i Grönland och 
blivit iitet värre nu, sedan dotterso- Färöarna se norska provinser att befria 
nen kommit till världen att fara för- Åland kunde ju lika väl dras fram som 
bi mitt hus i staden utan att stanna skäl i Sverige det beror på en olikhet 

men det var ju inte något skal. Det är emellertid inte en sak som rör 

Jag var så upptagen av funderin- bara de skandinaviska staterna själva hur 
gar, att  jag först vid fyratiden märk- de besluta i fråga om sina skiljedomsav- 
te, att jag icke ätit något på dagen tal. Tanken tränger på och har över allt 

Och för att råga dagens fyllda i världen att kämpa sig fram genom mot- 
mått hände pa aftonen, att mannen stånd Det är inte likgiltigt att det reses 

från biblioteket kom tillbaka med också i Norge Hur ska vi förvåna oss 
över att engelska regeringen är rädd för 
obligatorisk skiljedom om en liten mill- 

Geraldys kärleksdikter 

tärt maktlös stat inte vågar lägga avgö- 

randet av sina konflikter med de andra 
små skandinaviska grannarna i en dom- 
stols händer! 

tade på pokalen, på mig, på ringen ja sig med ett utslag som gick det emot. 

nu med att göra Upp en lista på allt ståndare mot den skandinaviska skilje- 

i ålder och temperament 

rit en tiktig människa och en riktig 
vän. Det hade upprättat mig på ett 
helt annat sin än den lyckade för- 
säljningen av Sörensenska tomten 
Det var som om något läkte ihop sip 
inom mig. För första gången på åt 

Vilka fördelar t. ex. England skulle av- 
stå från och vad som fordras av själv- 
övervinnelse hos ett världsvälde för att gå 
in under skiljedom, har mrs Swanwick 
klargjort i Foreign affairs detta i sam- 

i (Forts å sid. 4) 



ländska nunnorna. som skapade den 

att forma sig efter. Detta skedde 

ligtvis icke kunde få plats i katolicis- 

typ av mystiker. som männen kommo 

genom en förkunnelse, som natur- 

mens stumma kyrka, men som tog sig 
sin rätt utanför denna i den omedel- 
bara hänvändelse till människohjär- 
tana, som munklivet hade skapat, och 
som nunnorna hade sin del i. 

Likadant har det också varit utan- 

präster men från munkar, som predi- 
kan stammar. Bramanismen, präst- 
religionen, var slum. Buddhismen, 
munkreligionen, blev talande. Det 
var en kvinnlig släkting t i l l  Buddha, 

Gotami, som att även kvinnor måtte få ho- 
sluta sig till orden. Han gav efter 
med beklagande. Förr, sade ban, 
skulle orden ha bestått i tusen år, nu 
kommer den blott att bestå i tvåhun- 
dra. Kvinnorna kommo hans fruktan 
på skam, de ha haft sin mäktiga del 
i att Buddhismen består den dag i 
dag är. Tänkespråken från nunnor, 
som äro oss bevarande, äro lika kraf- 

Skiss av skånskt 
landskap 

Färger och linjer av enkel storhet. Ha- 
"# rullar sig brett och öppet i sin väldig. 

bädd Fritt mötas himmel och vatten, ni- 

dast skymtar i klara dagar skuggan a" 

den blåa sagoön rid synranden. Reylar 

sticka förrädiskt ut i djupen, men sjöman- 

nen har en god vän a h  värnare i det 

smäckra fyrtornet på udden, vars blixt- 
rande flamma kastar ljus över skummiga 

ytor. I mist mullrar dess stämma till var- 
ning. 

Själva kusten har härmat havets mäk- 
tiga rörelseschema I stelnade vågor tig. 

ga vitgnistrande dyner, mot vilkas yra den 
rika uppbygden skyddar sig med snårig 

skog av susande tall och ek Furen, 
förkroppsligaren av den tvära segheten, 
reser sig trotsig mot himlen, men eket 
kryper längs sanden, dock ljust och saf- 
tigt, fast tuktat av den hårda, salta vin- 

band med den väldiga kampanjen för 
skiljedomsidén över hela landet, vilken 
slöts med uppvaktning av en deputation 
hor utrikesministern 

Först a h  främst skulle allmän skilje- 

nesfrid, i gott kamratskap, i trygghet skul- 
le vara förblivande och ovärderliga 

Även om skiljedom icke alltid blir rätt- 
färdig, frågar mrs Swanwick till slut, är kvinnans krav på prästämbetet. Pro- 

(Forts. fr. sid. 1) 
Då reformationen korn och avskaf- na. Och ännu kan en sjusovande främ- 

krigets skiljedom rättfärdigare och min- fessor Lehmann vederlägger uppfatt- fade klosterväsendet, borde man ha Iing väckas av så oförfalskade morgon- 

(Forts. fr. sid. 3). och en viss förlust Men vinsterna i sin- 

dessa högre synpunkter på skil- 
som gå långt utöver vår egen 
fördel vi måste tillägna oss li- 
e småfolk och storfolk inom 

vanliga fall icke ens behöva hota, men nationerna, 
den stora släggan finns där. Det behövs 
en stark koalition för att verksamt kunna 
opponera mot oss, det veta både vi och de 

skiljedomsprincipen betydde att vi finge Dyningarna av internationella rösträtts- 
andra. Ett förbehållslöst antagande av 

ge upp detta övertag och i stället under- kongressens diskussion om industriell 
handla på grundval av rättvisa och rim- skyddslagstiftning f o r  kvinnor äro ännu 
lighet för alla. Det skulle betyda, att vi, märkbara i den utländska kvinnopressen. 
när det rådde oenighet om vad som är Feministerna äro, som alltid, emot särlag- 

stiftning för kvinnor, medan en annan 
rimligt. sak. Det avhände är mycket oss rätten svårt att för döma en i s egen tor- grupp, av feministerna icke utan förakt 

makt att ställa sig själv på jämlik fot med kallade ”de sociala”, är för särlagstift- 
en mindre, och det är kanske det yttersta ning, som den betraktar som ett skydd för 
provet på den högsta kultur att förmå gö- kv innan  och släktet. säger i detta sam- 
ra det. 
Den andra svårigheten är den att helt Equal Rights, organ för den för den amerikanska 

naturligt klamra oss fast vid det för oss 
fördelaktiga status quo. Vi ha ett stort feministföreningen The national woman’s 
imperium, oerhörda rikedomar, större party. ”Det är ett fattigdomsbevis”, sä- 
möjligheter till utvidgning än någon an- ger hon, ”att (i fråga om hälsofarlig in- 
nan makt med undantag för Förenta sta- dustri) nöja sig med att utestänga de 
terna. Vi kunna inte sägas ha accepterat mest ömtåliga från arbetet i stället för att 
skiljedomstanken, så länge som vi behålla angripa faran själv.” 
väldet över folk. som vilja vara fria eller 
utesluta andra folk från di  fördelar v i  
njuta i den grad och under de villkor. som 
en internationell domstol skulle anse rim- Amerika stramar ständigt till sina in- 
liga och möjliga. vandringslagar. Mindre a h  mindre blir 
Den tredje stötestenen är, att skiljedom antalet av dem, som tillåtas slippa in i 

icke är ett trolldomsord, som frambringar de förlovade landet. De, som få kom- 
idealisk rättskipning. Denna kan ofta bli ma, måste också vara fysiskt friska och 
ofullkomlig som de mänskliga varelser färdig.. 
som fälla domen. An gå med på skiljedom Nu har en amerikansk professor före- 
är som att lita till vilket annat slag av slagit att Amerika skall låta sina stränga 
försäkring som helst, det kan från världs- bestämmelser fara, när det gäller utlän- 
lig synpunkt sett resultera i en oviss vinst ningar med utpräglad begåvning och ta- 

Förnuftigt. 

Det går för långt. 

ningen att ordet ”kvinnan tige i för- insett, att den nya kyrkan därvid samtal som detta: 

samlingen'' Skulle ha tillämplighet på gick förlustig en kraft, som hade va- 
verklig förkunnelse av Guds ord ge- rit med om att bära den gamla, näm- 
nom kvinnlig mun. En sådan för- ligen den kvinnliga Men Luther örder, når han trör po golled. 

kunnelse förekom under apostlarnas tog nunnan till 
tid Det var först då det bildades henne till husmoder, och så ville han, = riktiga, karpande tongångar, som i *in 
ett kyrkoliv med altartjänst och pre- att det skulle gå alla kvinnor. Kvin- härliga naturlighet förakta alla module- 

prästestånd, och i detta fanns ingen klostren! Det dröjde länge innan sars vinande skrin. 

- Hont e did mä far? 
- A did bättrar si. Fast han bler så 

hustru och gjorde Sagt utanför den lates fönster med des- 

dikan, som det uppstod ett egentligt nan i hemmet, icke i kyrkan eller rande konster. Tonfall i släkt med må- 

protestantiska kvinnor reste sig ur Men landet är torrt och bränt. Visst plats för kvinnan. 
Vad skulle det ha blivit av kristen- denna religiösa förnedring, men det faller dagg ymnig var kväll, men annars 

om kvinnorna sker så mycket grundligare i dessa har himlen varit stängd länge. Har sträc- 

domens helt tystats fromhetsliv ner? frågar professorn. dagar. Det  är riktningar inom pro- ka vi våra händer mot skyn, anropande 

Vem kan neka till att den innerlighet testantismen, som redan länge givit vädrens och vindarnas gudar om nödig 

tidens kristendom färg och liv, till henne. ä arna föll det sig na- väggar av moln på det lysande fästet. 
stor del väcktes genom kvinnlig för- turligt, och mäktiga kvinnogestalter Men välsignelsen drar oss förbi, och var- 

kunnelse? Det var de tyska och hol- ha Professor höjt sig från Lehmann deras lilla nämner krets. här je gulna ny backarna morgon är t i l l  lika förtidig hemskt höst, skön. a h  ,ra- Nu 
Hur ljuvt 

langer för att på så sätt tillförsäkra sig nämnt Ruth och Joan Fry, som lett vore det icke att en sval natt lyss t i l l  som- 

A B-n. 
ett årligt tillskott av värdefulla män och kväkarnas märkliga hjälpverksamhet marregnets milda fall mot rutan! 

inom efterkrigsländerna. Jane Ad- kvinnor. 
Begåvat folk kan alltså tryggt ge sig dams kallar han för ”ett av de stör- 

av, de komma att bestå i den intelligens- sta vittnesbörden om kristen tro och 

och det hjärtats liv, som gåvo medel- kvinnan den plats, som tillkommer omsorg. Ty väl torna sig varje middag 

Jane Addams, men kunde lika väl ha d?" begynna fälla sina t& 

prövning professorn anställer, och sen är kristen kärlek, en av de vidast fam- teosofien, Helene Blavatskis, Annie 
det bara: var så god a h  stig på. nande människofrälsarna under Besants och Katherine Tingleys teo- 

Frågan är den, om vi kunna klara oss krigsperiodens nöd”. sofi, också Christian Science är 
här hemma i Europa med dem som Ame- 
rika ratar, därför att di antingen äro men strömmar i våra dagar över värl- Professor Lehmann tyder tecken 
kroppsligt undermåliga eller enfaldiga den, säger han Hednamissionens så, att det religiösa livet håller på att 
Även här hos oss börjar det så småning- kvinnor, som man tidigare pekat på. glida över i kvinnohänder. Både 
om klarna att vilande begåvning icke representera blott en liten del Se på troslivet och hjärtelivet, den uppoff- 
finns i obegränsat mått inom ett folk Frälsningsarmén t. ex. Vad skulle rande människokärleken och icke 
Vissa släkter äro bärare av värdefulla dess världsfamnande verksamhet va- minst övertygelsens vältalighet är på 
arvsmassor. I den mån de de ut eller rit utan de tiotusenden av kvinnor 
emigrera, utbreder sig den andliga torf- som trätt i dess tjänst? Egendom- testantismen skulle göra sig själv en 
tigheten trots bildning och yttre välstånd. ligt är också att y, att de fria religiö- tjänst genom att leda denna friska 
Amerikas girighet på begåvningar kom- sa rörelser som uppstå nu för tiden, står icke, icke, menar han, bara i att att sätta 
mer av en känsla av brist och borde lära och som forma sig både till förkun- 
oss att uppskatta dem och inse deras  nelse och gudstjänst, väsentligen bä- kvinnan på diakonens plats, utan hon 
omistlighet. ras av kvinnor. En sådan rörelse är måste som präst få handha förkun- 

Två inskränkningar gör dock pro- 

Kvinnlig förkunnelse av kristendo- grundlagt av en kvinna. 

nelsen och själasorgen. 
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