
I rät ta  h ä n d e r  
betarskyddslagens bestämmelse, att Det är andra gången en kvinna bli- 

kvinna är förbjuden yrkesarbete un- vit utnämnd till ordförande i en 

der m Viss tid efter barnsbörd, d. v. I. kunglig kommitté. Ledamoten av 
Första kammaren. yrkesinspektrisen att understödet skulle utgöra ersätt- 

ning för arbetsförtjänst. Och hon fröken Kerstin Hesselgren är ord- 

påpekar skillnaden i karaktär mellan förande i den, kommitté som 

ett sådant understöd och understöd Kungl. Maj : t  tillsatt för an en- 
beviljat med hänsyn t i l l  understöds- ligt riksdagens beslut undersöka hu- 

tagarens behov. I ena fallet är det m ruvida och i vad mån moderskapsun- 
derstöd kan utsträckas till att omfatta skyldighet samhället uppfyller, i an- 
andra än industriarbeterskor. Kom- dra fallet I. k. barmhärtighet. Och 

det råder nog intet tvivel om. att frö- mittén består a~ tre personer och ut- 
göres, utom av fröken Hesselgren av ken Hesselgren där har de allmänna 

sympatierna bakom sin uppfattning, byråchefen A. Molin och ledamoten 
a~ första kammaren hr Tjällgren. även om riksdagens beslut var tvek- 

Men det är inte bara därför, att samt och gick i något annan riktning. 
fröken Hesselgren är kvinna, som vi Herr Y. Koch- som för sin del är 
hälsa hennes val med sådan tillfreds- en varm anhängare av behovsprinci- 
ställelse. Hon har sedan långt t i l l -  sakkunnig i den kommitté. som hade pen. motionerade även om. att under- 
haka ägnat tid och intresse åt frågan att utarbeta Kungl. Maj:ts förslag i stödet matte utsträckas till andra än 
om moderskapsförsäkring och stude- data ärende Naturligt nog blev frö- industriarbeterskor, m frikostighet, 
rat den både här och i andra länder. ken Hesselgren även ledamot av det som skulle tagas igen dels genom en i 
Då frågan togs upp i samhand med särskilda utskott som riksdagen ut- varje fall förekommande behovspröv- 
yrkesfarelagen deltog fröken Hessel- såg med anledning av denna proposi- ning, dels genom vissa andra bestäm- 
gren i beredningen av densamma. tion. melser. 
Hon var också medlem av det sär- Och riksdagen beslöt företaga m 
skilda kvinnoutskott, som tillsattes på nom sin verksamhet som yrkesinspek- utredning i frågan. 
I:sta Fröken Hesselgren tycker inte om 
Washington 1919 för att behandla fälle att sätta sig in i moderskaps- blommor i ord. Men man måste i alla 
speciallagstiftning för kvinnor. där- försäkringens problem. I n:r 21 av fall någon gång få tals sanning. Och 

även moderskapsförsäkring. I Tidevarvet redogör fröken Hessel- något annat i n  sanning är det inte, 
anledning av denna Washingtonkon- gren för såväl sin egen ståndpunkt att fröken Hesselgren var självskri- 
ferensens beslut erhöll fröken Hes- som riksdagens behandling av frågan. ven till att bekläda ordförandeposten 
selgren i uppdrag att utföra en un- Hon framhåller bl. a. där det riktiga i denna kommitté. Men det, som är 
dersökning angående, hur våra och följdriktiga i den kungl. propo- självskrivet händer inte alltid. Där- 
skyddsbestämmelser i detta avseende sitionens mening, att ett sådant under- för ha vi skäl att uttrycka vår till- 
verkat. Hon tillkallades även s a n  stöd skulle utgöra komplement till ar- fredsställelse. 

Fröken Hesselgren har givetvis ge- 

i tris mer än någon annan haft till- arbetarskyddskonferensen 

En dag hos  lärarinnorna i Uppsala 
Innan det på allvar är slut på som- ke pedagoger hade en så stark förnim- drag om sina rön och erfarenheter på 

mar och ferier, på vila och veder- melse av under den dag. d i  vi gäs- skolhygienens område, och lektor An- 
kvickelse den här gången och skolan tade kongressen och slöto oss till Ii- na Christensson höll fem lika sakliga 
slår upp sina portar för ett nytt läs- rarinnornas kreti. som spirituella föreläsningar om de 
år, ha folkskollärarinnor från hela Sveriges Folkskollärarinneförbund nya skoltankarna och deras realise- 
vårt land, från Trälleborg och Ystad fyller i år 20 år och jubiléet som rande i svenskt skolliv. Då vi äro 
i söder till Malmberget och Kiruna i högtidlighölls samband med för- övertygade om att bägge dessa före- 
norr samlats några dagar till Sveri- bundsmötet, gav naturligtvis åt kon- läsningserier skola tillföra inte en- 
ges folkskollärarinneförbunds kon- gressen en särskilt högtidlig prägel. dast alla lärarinnor utan även alla, 
gress i lärdomsstaden vid Fyris. Dir Flera av veteranerna från de år, då andra. som ha med barns och ungdoms 
voro kvinnor, vakna och intresserade förbundet förbereddes och bildades fysiska och psykiska hälsa att göra 
icke endast för sin egen kår och dess och d i  både lärarinnor och alla an- mycket. som kan omsättas i praktiska 
kall på alla dra kvinnor, som ville uträtta något livet, komma vi i ett följande num- 
"tecken, som röja sig i tidens anlet”, och trodde sig ha förmåga därtill. mer av Tidevarvet att utförligare re- 
som en a~ kongressdeltagarna i en blevo förlöjligade och sedda över ferera dessa bägge fredragshållare. 
versifierad hyllning ti l l  förbundet ut- axeln, hade mött upp i Uppsala. De Den dag vi bevistade kongressen 
tryckte det. Och för intet kall kan voro gamla till åren men unga till sjä- stod ännu ett synnerligen aktuellt pe- 
väl tidstecken vara så betydelseful- len, och det hade inte skadat, om de- dagogiskt spörsmål p& programmet, 
la och vägledande Som för en lärares ras yngsta kollegor, Som för övrigt nämligen ungdomens fysiska fostran. 
och uppfostrares Från föregående lyste med sin frånvaro vid lärarinne- Om detta ämne föreläste gymnastik- 
kongresser visste de flesta av dem, mötet, varit med och fatt del av deras inspektrisen fröken Elin Falk, Som 

vilken hjälp till fortsatt arbete. eggel- ungdomliga entusiasm. Iättfattligt och åskådligt lärde Iärar- 
se a h  uppmuntran, som det ligger i Vad som skilde detta möte från de innorna, hur de skola göra den 
samvaron med kamrater och likasin- vanliga skolmötena var den pedago- kroppsliga uppfostran i skolorna me- 
nade jämte de nya impulser och det giska utbildningskurs, som var uppta- ra praktisk. Fröken Falks system 
ökade vetande gom lärorika föredrag gen på programmet vid sidan av de består av ett förenklande av de me- 
och givande diskussioner ger var och vanliga mötesförhandlingarna och del vi använda för vår kroppsliga 
en av delta-a. Och det var väl den- fackföredragen. En av våra främ- uppfostran, ett utmönstrande ur gym- 
na vetskap, som redan från kongres- sta auktoriteter på barnhygienens om- nastiken, leken och idrotten av alla 
sens första dag skapade den stimule- råde, överläkaren doktor Ljunggren tillkrånglade rörelser och all märkvär- 
rande atmosfär som t. o. m. vi ic- från Trälleborg, höll en serie före- 

i 

utan uppmärksamma 

(Forts. å rid. 4). 

Uppror mot galoschdiktaturen 
Under en kort tid fanns förra hösten 

i Stockholm en sorts trevliga pam- 
puscher t i l l  18 kronor. De gingo åt 
ögonblickligen Ty de voro lika bra 
som de, vilka kostade 21 kr. a h  mycket 

kr. De billig. pampuscher voro för- 
modligen i reklamsyfte olovligen utskic- 
kade från någon av skofabrikerna Men 
detta oerhörda tilltag blev snart hindrat 

Man fick genast en obehaglig känsla av, 
att näringsfriheten inte måtte fungera or- 
dentligt. Det påminde om kanngjutarskrå- 
ets stränghet mot nya idéer och förbätt- 
ringar, som skildras i Strindbergs “Be- 
skyddare''. 

Kooperativa förbundet har nu genom 
sitt upprop: “Ett monopol som bör bry- 
tas", givit en klar uppfattning om, förhål- 
landena inom galoschindustrien Man be- 
höver inte längre ha några dunkla käns- 
lor av obehag inför ett annat orättvist 
tvång. Man kan i tydlig. siffror och upp- 
gifter läsa sig till. hur det i själva verket 
förhåller sig med galoschmonopolet 

Galoschkartellen omfattar de fyra väl- 
kända fabrikerna för tillverkning av ga- 
loscher a h  gummiskor i Malmö, Häsing- 
borg, Gislaved och Viskafors. Till dess 
starka ställning har till stor del bidragit 
den tull på 0,50 kr. pr par, som existerar, 
a h  som hindrar utländsk konkurrens att 
göra sig gällande. Men det har också be- 
hövts starka personliga egenskaper hos 
ledningen för att kunna utnyttja läget. 

melser rörande tillverkningens fördelning 
pi de olika fabrikerna samt försäljnings- 
villkoren Om en köpare bryter emot be- 
stämmelserna, kan han få böta från 50 till 
500 kr. för varje gång, beroende på par- 
tiets storlek 

T. o. m. detaljhandelns utförsäljnings- 
priser äro fastställda. Försök att köpa ett 
par gummiskor “billigt” på en marknad d- 
ler i en salubod pi landet! Galoschkar- 
tellen är en av de få svenska industrikar- 
teller, som tillämpar sådana bestämmelser. 

Vad som särskilt visar hur monopolet 
utnyttjar sin tack vare tullskyddet goda 
ställning, är det förhållandet, att priset på 
ett par svenska galoscher varit omkring 2 
kr. högre i Sverige än i Danmark och 
Norge. Den beskattning för vilken de 
svenska konsumenterna varit utsatta av 
monopolet, bräknar professor Ohlin till 
över 2 milj. kr. årligen 

Att kartellen gjort  goda vinster fram- 
går av Kooperativa förbundets redogörel- 
se, där uttalanden av nämnda auktoriteter 
citeras. Enligt dessa skulle vinsten för 
10-årsperioden 1915-1924 ha uppgått 
till 42 milj. kr. på m aktiekapital av 4 
milj. kr. Detta sedan avskrivningar och 
avsättningar t i l l  pensionsfond fråndragits. 

Kooperativa förbundet har nu planlagt 
egen produktion för att bryta monopolet. 

Det ovan nämnda uppropet, inbjuda 
allmänheten till tecknade av "in- 
dustrifondsbevis” i Kooperativa förbun- 
det. vi erfara under ett samtal med m 
av tjänstemännen i förbundet, att intres- 
set för dessa andelar visat sig synnerligen 
stort. Förbundet har även haft flera er- 
bjudanden om fastigheter för sin blivande 
fabrik 

Antalet till Kooperationen anslutna fe 
miljer är 315,900 Detta innebär c:a 1.2 

milj. människor, alltså ungefär en femte- 
del av hela landets befolkning Även om 
inte alla använda galoscher — fastän man 
måste medge, att småbarn börja tidigt — 

är det ändå siffror, som tyda på goda ut- 
sikter för Kooperationens företag 

Som bekant beslöt k a r t e l l e n  fem dagar 
sedan Kooperationens upprop blivit offent- 
liggjort, att sinka galoschpriset med 2 kr. 

Det känns onekligen tillfredsställande 
och ganska ovanligt att Vi stackare som 
äro allmänhet, kunna ha så pass mycket 
att säga t i l l  om. Om man förut tyckt sig 
vara ungefär en Mussolinis undersåte, 
som varit dömd att tyst a h  tacksamt be- 
tala sina galoscher, börjar man nu repa 
litet mod och tänka, att det lönar sig, in 
säga ifrån vad man vill 

bättre än de, som i vanliga fall kostade i8 

Kartellen tillämpar noggranna bestäm- 

pr par. Det är inte så litet. 

C. H. 



Jorden  - inte bara jord- Svart på. vitt Från Fogelstad ägaren och arrendatorn Den 15 aug. hade Medborgarskolans 

Sedan jordkommissionen inlämnat märla fördrivas ah krigsrustningarna sommarkurs sin avslutning Man kunde 

sitt digra förslag till jordfrågans lös- Hovrättsrådet Ragnar von Koch försö- upphöra Varaktig fred måste uppnås konstatera hur kurserna på Fogelstad bli 

ning, tillsattes, som bekant jordsak- ker i Stockholms-Tidningar måndagsnum- på grundval av Iikaberättigande för varandra olika Var och en får sin &- 
mer a u  försvara lin lösdrivarlagförslag alla stater a h  rättvis behandling av ~ m a  skilda anda a h  prägel Det blir en sådan 

kunnige att ytterligare utreda frågan. mot den opposition som enligt St. Tidnin- så väl som stora Gudi rike måste rikedom på idéer a h  tankar dir olika 
Nu har borgmästare Lindhagen, le- gen framkommit bland vissa politiskt in- verkliggöras staternas mellanhavanden personligheter mötas i nära kamratskap 

damot av jordkommirssonen och des$ tresserade kvinnor ah under en livgivande Iedning få för- 
siste ordförande till k, m:t ingivit en 
Iängre inlaga med anledning av jord- 

Den nu avslutade sommarkursen har be- 

sakkunniges förslag till social arren- har visserligen aktat sig för att bemöta åt- väl en sedlig a h  religiös som en ckono- tiotal olika yrken. 
delag. 

landslagstiftningen, att hänsyn icke ta- 
tagits till den förut ständigt betonade 

De tvenne huvudpunkterna 

i 
För sin del finnar med varandra 

Stockholms-Tldningen naturligtvis. att  herr Denna väldiga, svåra a h  brännande djupa sig i olika frågor 

sätt vederlagt kritiken men herr von Koch kyrkor och statsmedborgare Det är lika sökte av 24 deltagare representerande ett 
Åldern har varierat 

minstone den kritiks tvenne huvudpunkter, misk och politisk uppgift Alla krafter mellan 64 år a h  den stadgade minimi- 
Kritiken gäller först den s. k, Norr- som framkommit i Tidevarvet nämligen de Alla ha varit lika fängslande 

föreslagna åtgärdernas bristande effektivi- viss djärvhet for att nå detta mil." av vad som bjudits på skolan Kamrat- 
livet har varit så glatt a h  varmt som om 
ingen åldersskillnad funnits 

tet a h  de stora summor 
duka, a h  tror istället att kritiken är dik- 

skillnaden mellan förhållanden i olika dikterad a" en abstrakt fordran på rättvisa Världsopionen mot lösdrivarlagen Kursdeltagarna berätta om allt som hänt 
delar av landet. Herr Lindhagen be- könen emellan dem under dessa tre veckor. Tiden på Den hållning som Frisinnade Kvinnor 
möter också förslaget att arrendeti- Vare man övertygad om att dessa åt- a h  Tidevarvet intagit t i l l  prostitutions- Medborgarskolan har för många av oss 

den skulle gälla endast 5 är. åtgärder gärder skulle hindra något sådant som “att problemet får ett starkt stöd i de reso- varit bestämmande säger en av deltagare 
om där finns en föreslagen options- en hänsynslös kvinna I förvärvssyfte be- lutioner varigenom Internationella röst. na. Många kommo hit med en önskan 

rätt för två femårsperioder varigenom gagnat sig av en mans svaga stund. det rättskongressen nyligen deklarerade sin 
att få ledning och hjälp. Men vi visste 

nom må nu gälla ynglingar som antastas efter ståndpunkt Kongressen hade en särskild inte riktigt var vi bäst behövde hjälpas 
studentfester eller andra liknande situatio- kommitté för "Equal Moral standard and Det är svårt att se var man skall börja 

år Herr Lindhagen framhåller starkt ner” för att cirera herr von Kochs citat citat against Traffic in women Dess namn eller hur man skall bara sig åt för att få 
behovet av en skärpt wanhävdslag i vore offret ej for stort Men förhållan- är redan en programförklaring: gemensam fatt på frågorna Nu ha vi lärt oss rea- - inför dem och förså hur "'- sam- 

hällsproblemen angå oss Begreppen ha 
blivit levande Om vi kommo med stora 

Man hade hoppats att efter allt in- des så fyllde de omhändertagna krinnar. utskott ah antogs sedan så gott som en- förväntningar de blivit uppfyllda över 
tresse från regering och riksdag alla nas plats av nya - kanske yngre ah mera hålligt av kongressen 
motioner, kommissioner och sakkun- frestande Så länge hem och skola ej på all- I den första resolutionen kräves just Det har varit en arbetsfylld tid Man 
nige som ägnat sig åt en ny arrende. var ta UPP problemet om ungdomens etiska det som frisinnade krinnar begära näm- har ägnat alla krafter åt föreläsningar dis- 

kussioner a h  sammanträden. Utom rek- 
lag, ett försIag slutligen skulle komma fostran i sexuellt avseende kommer säker- ligen en enhetlig Iagstiftning. 

Iigen prostitutionens samhällsfara att kvar- I den lagstiftning. heter det som rör tor Hermelins och fröken Holgerssons 
fram, som vore verkl ig  tillfredsstäl- stå oförändrad Kvinnorna nnorn a måste oskad- den offentliga moralen får ingen skillnad högt uppskattade föreläsningar ha delta- 
lande. Det ligger nära till hands att liggöras sade herr von Koch ty de locka göras mellan könen, vare sig i formule- garna fått höra flera föreläsare som kom- 

mil till skolan på kortare besök För undra över, varför man inte kunde andra kvinnor in i samma elände. 
göra bruk av den i år antagna lagen kan visserligen vara sant, att endast män- Åtgärderna mot smittosamma könssjuk- första gången sedan Medborgarskolans u- 

om åborätt även när det gällde att nen i en liten procent äro de direkt för- domar skola vara de samma för män och &'' började h'' fröken Kerstin Hesselgren 
gren haft tillfälle att — till allmän glädje 

framlägga en nytt förslag till arren- ledande. men männens efterfrågan a h  kvinnor. 
ständiga beredvillighet att finansiera Ingen särlagstiftning mot prostituerade — Det deltaga teoretiska däri med arbete en har föreläsningsserie avbrutits av 

delag 
denna lag om åborätt är en ny form dra kvinnor att förmedla rekryteringen Kongressen fördömer vidare prostitutio- gymnastik i det fria. och sång Und- 

för  äganderätt, Må vara men " ~ ~ .  av sin egen tir. och detta hinner de med. nens reglementering i alla former fröken Elsa Stenhammars ledning har en 

för inte också låta den bli grundval långt innan hjälputskottet hunnit få hand Den begär sedlighetspolisens avskaffan- kör utvecklats som åstadkommit ett be 
de och begär att polisens och hälsovårds- undransvärt resultat på så kort tid. Den 

len f ö r  arrendering av jord. Den myndigheternas verksamhet skola vara helt imponerad på 
om dem 

ständiga tvisten om jordägarens a h  a h  hållet åtskilda 
Vidare begär kongressen att skyddsål- . på avslutningsdagen var hela skolan bju- 

den på middag till fröken Tamm Det 
arrendatorns rättigheter och vilken- 
dera, som gynnas på den andras be- Ett budskap till de kristna dern skall höjas till i8 är. 

kostnad, skulle betydligt lättare kunna Representanter för 28 amerikanska kyr- Slutligen förordas undervisning för båda var en mycket festlig och vacker kväll 
könen i biologi och om individens sociala Känslan av samhörighet och gemensamma 

slitas om man istället utgick ifrån upplevelser var si stark att man denna kor ha varit samlade till e n  studiekon- 

jorden själv, och under vilka former ferens dar de enats om följande gemen- och moraliska ansvar 
jorden kan upplåtas så att den blir 

samma budskap t i l l  sina församlingsmed- Doktor Alma Sundqvist var medlem i sista dag tyckte sig förnimma hur den be- 
den kommitté som skrev resolutionerna härskade allt. Kvällen uppfylldes av sång 

Iemmar: a h  musik Till sist läste fru Gerda Lun- 
med förklarar bestämt att det icke är hon bäst brukad. Man behöver därför 

inte träda någons rätt för nära, det 
på en avslutningsdag 

är icke till fördel för jorden att vare gissel och mest ödesdigra onda. Det är även om hon har del i att formuleringen vid Fogelstad kan allt hända som är vac- 
icke oundvikligt. Krig är mänsklighetens blivit sådan som den blev Ordförande kert och härligt 

sig ägaren eller brukaren fråntages farligaste fiende Det är absolut menings- i kommittén var en doktor Paulina Luisé Den kurs som nu lämnade Fogelstad 
sina rättmätiga förmåner An fortsätta därmed är för vår ci- från Uruguay a h  medlemmarna kommo her sökt jämna vägen för sina efterföl- 
förefaller som en riktig synpunkt, att vilisation självmord Vi äro beslutna att från olika häll av världen med samma jare på ett mycket omtänksamt a h  bra 
jordägaren finge någon tid att pröva, straffbelägga hela krigssystemet Kongressen antog se- ri t t .  Den har nämligen grundlagt en fond 

nomiska och industriella läget samhällets dan resolutionerna i fullt medvetande om avsedd för blivande stipendier Denna 
huruvida det är för huvudgården välfärd. civilisationen framsteg moral att de betydde en radikal brytning med grundplåt överlämnades till fröken Hol- 
Iämpligt att avsöndra ifrågavarande a h  religion, allt fordrar nya förhållanden hittillsvarande betraktelsesätt Inte ens Holgersson på hennes födelsedag Med "Ebba 
arrendegård, med andra ord en be- mellan nationerna. förhållanden i vilka är- förespegling att kvinnliga sedlighetspo- Holgerssons Stipendiefond” har sommar- 
tänketid om han vill sälja eller icke, lighet och rättfärdighet råda Den ena liser skulle komma att ersätta de manliga kursen av 1926 visat sin önskan att knyta 

Denna tidsperiod kunde lämpligen nationen får icke längre frukta den andra kunde fresta den att finna sig i en sär- bandet med kommande kurser fast. Man 
a h  rusta sir: för krig tyckte därför inte att avslutningen var nä- 

sättas till de fem åren, som nu varit 
gällande inom arrendelagen och ytter- För att dessa höga ideal skola uppnås, Det är tydligt att det börjar stadga sig got riktigt slut. Den var en vacker fest 

ligare föreslagits av jordsakkunnige 
måste folkens liv styras av ömsesidig god en världsopinion bland kvinnorna mot d e  som firades med önskan om god fortsätt- 
vilja a h  verktyg finnas för denna goda betraktelsesätt som hos oss funnit sitt ning både för de enskilda kursdeltagarna 

Men om jordägaren d i  valde att åter- vilja Krig måste genom internationell sista moderniserade a h  humaniserade ut- på deras vägar ut från skolans goda värld 
igen utarrendera jorden skulle arren- överenskommelse förklaras som en för- tryck i det von Kochska förslaget till och för Medborgarskolans kommande år 

oförvitlighet som arrendator få be- 
sluta om han vill fortsätta att ar- 
rendera jorden genom ärftlig och 
förytterlig besittningsrätt eller lösa 
densamma. 

För denna gång ha vi inte anled- 
ning an närmare utveckla saken vi 
få säkert tillfälle därtill när frågan 
åter kommer på tal. 

von Koch på ett synnerligen övertygande uppgift fordrar hjälp av alla Amerikas 

inom civilsation måste förena sig i tror- åldern. 25. 

arrendetiden kan uppgå till 15 

samband med den nya arrendelagen d e  torde istället vara det. att även - en sedlig norm för män och kvinnor. bort 
mängd kvinnor genom de von Kochska med kvinnohandeln 
hjälp- och tvångsåtgärderna oskadliggjort Resolultioner lades fram av ett enhälligt 

o. s. Y. 

Det ring eller i tillämpning. 

Man vill hålla fast vid att prostitutionsföreteelsen möjliggör för an- som sådana. 

.''Krig är dit moderna livets svåraste som fört över programmet från Sverige Lundqvist Bergliot 

Och det löst. 

Det eko- åsikt r a h  krav. 

Iagstiftning för krinnar. 

datorn efter nästa femårsperiod med brytelse Krigsanda och krigsstämmningar ny lösdrivarlag C. H. 



Natten till Söndag 
Av ELIN WÄGNER 

X X I  nom under mottagningen strax efter 
uppträdet med barnen. Att jag tog 
i henne hå r t  det är sant. Det var 

april varit må- skönt med hennes motstånd, det gav 
första måna- mig anledning att bruka de krafter, 

Ovisshet Men som mitt våldsamma raseri väckt upp 
milt i denna hoppfulla månad inträf- hos mig Men är det inte egentligen 
fade obetänkt dagen Förödmjukelse mycket ändamålsenligt att styrka för- 
Det märktes ej alls på den först Den länas en, då man vill bryta ner hind- 
satte upp ett soligt ansikte och när ren mellan sig själv och föremålet 
jag kom i Id för de skarpa vindarna för ens våldsamma längtan? Om 
under Långholmens små alpväggar, hon någon timma senare uppmanat 
så var det varmt Alla träd hade mig till kamp skulle jag icke rått på 
mjknat mot våren utom askarna, detta tränade fruntimmer, hon skul- 
som äro motsträvigast av alla träd. le h a  kunnat peta ikull mig =,,, en 
Alarna blommade redan och videt fluga Ty då visste jag att det fanns 
Var ulligt och silvergrått Bäckarna ingen hjälp för mig bakom hindren 
risslade ner mot Mälarfjärden och hos honom 

Vrångbilden. 

“Aphrodite fra Fuur“. 
kända danska författa- 

ket förefaller denna måhända något egen- 
domlig, men så synnerligen konstig är m- 
ken icke: Fuur är m liten ö i Limfjorden 
och Aphrodite är prästens dotter därstä- 
des. Gerd Palludan. 

Prosten Palludan själv är gammal, a h  
hans kall skötes av en ung präst, pastor 
Philip Bull. Denne kommer till Fuur just 
då Gerd är vuxen. De unga tu förlova 
sig. De få emellertid snart alltför olika 
meningar om det mesta här i världen, och 
då de var för sig äro två stridbara karak- 
tårer, går det sönder om en tid. Gerd re- 
ser hemifrån läser, tar examen, blir *am- 
munallärarinna i Köpenhamn, journalist, 
politiker och väljes in i riksdagen som so- 
cialistisk ”Folketingsmand”. 

Philip Bull stannar kvar på Fuur Hans 
till och med i fängelset Var det vår Men avslöjandena gingo icke läng- verksamhet som präst blir för varje år allt- 
ty i fångträdgården gingo några ut- re än till förste stadsläkarens dörr. intensiv. Vaken för tidshändelserna 
valda fångar och lade gödsel på lan- Om jag varit hovrättsråd horde jag observerar han noga den insmygande kato- 
den. Men fram mot aftonen ringde ad- ha varit nyfiken på fortsättningen, licismen och blir snart de danska präster- 
vokaten att hon skulle komma upp men den kom icke. I stället vidtog nas ledare i kamper emot denna. Både 
Jag vågade ju icke fråga vad besöket en livfull skildring av mitt liv i Philip och Gerd äro sålunda på var sitt 

”enligt uppgifter som håll själen i ett betydelsefullt andligt ar- 
gällde men det stod med en gång stått skrivelsen författare till buds”, bete, men inre tillfredsställelse äger ingen 
fullkomligt klart för mig,att jag för- men hur  i all världen, vem hade för- av dem Gerd synes ha det värst I en 
lorat i hovrätten, och att det var vad rått mig? Det måste vara fru Lund- sorts desperat förtvivlan lyckas hon in- 
hon tänkte tala om för mig. Jag har inte pratat med nå- billa sig, att hon håller av den konservative 

Det kom en underlig domning över gon annan om smått och stort, som statsministern Hjalmar Dorff, som just är 
mig, SOm om all kraft övergivit mig, hänt mig. Men det var ganska ute efter henne för att fånga sin femtio- 
och jag önskade bara et t :  jag vill bli hemskt, för jag ha r  varit snäll mot elfte älskarinna. Hastigt nog vaknar hon 
ledsen men jag kunde icke. Det henne för hennes knäns skull. emellertid upp ur det tarvliga förhållandet 
dröjde icke länge förr än hon kom, Advokaten lovade att ta sig an fru och ramlar från det falska paradiset rakt 
och hon såg ganska allvarlig ut, lade Lundström. - Var har  hon fått hi- 
sin stora portfölj från sig och sade: srorierna från? 
jag har  så mycket att göra i morgon - Ja, det är samma olycka med 
så jag tänkte jag skulle passa på i dem Jade jag, att de är sanna Jag 
kväll och delge fru Magni en skri- har uppsökt en präst i församlingen 
velse från motparten som kommit i för att be honom döpa om ett barn, 
dag. Hon framställde det ungefär men det var ingen förevändning. Och 
som om jag gjort henne en tjänst jag var inne på två postkontor - in- 
med att hon fått avbörda sig ärendet 
ändå det måste ha burit henne emot te tre - innan jag hittade den rätta kommer ej till mig På kvällen, när 

att denna vårkväll rota i smuts och postexpeditören, som ensam kunde jag släcker lampan blir min längtan 
grymhet Och så och satte lögn. hon sig att läsa upp nom några tusen kronor. det var ju 
den för mig, Att jag överlevde den assureringssumman för paketet Och Jag sträcker mina bara armar mot 
skrivelsen tror jag berodde uteslutan- jag har låtit överraska mig skurande mörkret i famlande hunger, men de 
de på, att hon förstod att läsa den en trappa, och jag har tagit emot ett en båge att snudda vid din kära ge- 

blev parodisk Jag som trodde att advokaten ningen på förra frökens tid. Jag har Min längtan är omättlig: jag skulle 

skrivelsen, sade jag så snart jag häm- rannsakningsfångar på har kaffe bjudit två och med slitna kroppsliga band gå att 
tat andan. Men nu ser jag att in- hinner med mycket på kaffe. Man finna dig, som jag älskar. 
genting är oemotsägligt 

sade advokaten 
Skogen är fylld av vindsus och få- 

var förvånad att hon icke var över- mitt liv. har fru Magni ju sällskap gelsång. Men över sången stiger en 

trovärdig Alla dessa människor, med större delen av mänskligheten evig tystnad. av liv. Men mitt 
som upptädde mot mig, voro verk- sade advokaten, som om hon visste i vimlet härskar stillheten 
liga människor Det de sade om mig det. Icke  ett blad röres, som icke andas 
var nästan rant. 

Alltid var jag fångad i något skriver i abnormt hög grad, och jag Icke eft rop stiger ur marken, som 
upprört ögonblick, men alla stilla bara frågar, om det är rätt? Det är ej är buret av tystnad. 
dygn och veckor och år mellan sista bittra droppen i kalken, när de Skogen är en levande vilas tempel. 
dem voro bortskurna. Och propor- skriver, att  skildringen av mitt liv, Tystnaden är tusen lovsånger och 
tionerna voro fel och belysningen sedan jag blev omyndig, tydligt visar, stillheten växer fram ur tallösa rö- 
fel men hur skulle man kunna för- hur lyckligt det är för mig att jag relser. 
klara del för hovrätten? icke har  dispositionsrätt över min 

De vill få hovrätten na anteckningar från början till slut, 
skulle överstiga vår förmåga Ack, att tro, an om jag haft min halva endast med överhoppande av mina re- 
vilken ljuvlig trygghet med denna million, skulle jag ha förstört den på flektioner över henne själv. Det tog 

människa 
Så länge hon var kvar postexpeditören, prästen och herrar- l ing tid. När jag äntligen slutat 

hos mig, kunde jag tänka lugnt, och na Johansson p i  sannsakningsfängel- reste han rig. 
vreden låg som en tuktad hund orör- ret. Advokaten försökte lugna mig. - När jag nu har gått, f r u  Mag- 

Hovrätten var nog mera begåvad än ni, sade hon, så sätt sig inte ner och 
lig p i  botten av min s j ä l  Vi började gå igenom skriften, och jag trodde, och fast motparten, sedan gråt utan skriv av det, som har  sin 

måste erkänna att mycket var husaffären gått bra inte alls låtsade motsvarighet i motpartens skrift och jag Jag hade blivit rasande på Ast- am. att den förut byggt sin argumen- kom ner till mig med det i morgon 
rids lärarinna därför att hon sagt att tering på husköpet och fått mig när det är klart. Ja, jag förstår nog, 
mitt älskade barn ljög och att jag omyndig p i  detsamma, så hade nog hur  det ska kännas Men kom ihåg, 
borde akta henne noga för dåliga fö- inte hovrätten glömt det. Och den att er dotter säkert inte alls varit med 
redömen Och jag hade väntat ut en skulle nog inte döma mig efter vad om detta, och så att om vi hiller ut 
präst en gång vid sakristidörren efter min motpart trodde kunde ha hint,  lite till, så är prövotiden snart slut 
en aftonsång för att fråga honom hur om jag haft pengar Men nu ville Någon mer skrivelse kan nu inte 
en otålig människa skulle förvärva hon höra hur  det verkligen hängde komma. 
mildhet och tålamod mot en sjuk hop med alla dessa historier. Det 
Det var ett förtvivlat företag av en kunde ju tyckas förödmjukande att - Det vet jag inte. 
förtvivlad människa. men inte borde ens ta upp dem men det  måste gö- - Är utsikterna minskade nu! - Det ska man inte fråga Man jag väl straffas så hårt för det nu! ras tog jag och läste upp dessa mi- ska kämpa så länge man kan. 

så vågade jag inte förneka att jag 

stjärna åt stans bokhandlare, ty jag 
förälskade mig alltid litet i honom 
varje julflod då vi talade böcker till- 
samman 

Däremot kommer jag mycket väl 
i håg  att jag lovade Gösta att för- 
slösa hans arv p i  min medelålders 
erotik men hur kunde hans jungfru mina det så ordagrant utan hjälp? 
Och det är lika märkvärdigt a t t  för- 
ste stadsläkarens sköterska genast ha- 
de sinnesnärvaro att låta besiktiga de 

ström 

Två dikter 
av Sigfrid Fjellander 

Ensam längtan 
Vi dröjer du så länge borta och 

sök av en herre, som var här i vå- stalt du är borta 
- 

gjort dem mållösa med den förra ställt mig i vägen för en hi! på Brun- kunna lämna mig själv en sådan stund 

- Alltså icke heller denna skrift man inte har någon regelbunden sys- 

Detta förstod jag däremot inte. Jag med på att det är passionen som styr 
selsättning Men j ag  går ändå inte Skogerr 

tygad av den. Den lät så hemskt 

- Ja, må vara, men läkarintyget fred 

Advokaten trodde icke, att det förmögenhet. 

- Segrar vi då? 

skickat upp en azalea och en jul- 

ner i skärselden. Dagarna där blir out- att han betaler - Faren! det gør den sg’u 
härdliga, men innan hon svalt det i lönn- ikke nu - det er bare min Mand. 
lådan förvärvade strykningspillret, uppenbarar 
sig Philip Bull. vis av år och skada Och 
så slutar historien, som alla filmrullar från 
Amerika, med försoningskyssen. 

han gir mig ingen Penge. 
jeg kan meget bedre alene 

si ser fru Halvorsens groteska historia 
ut. Skall hon ha barn, vill hon ha det som 

Handlingen är sålunda allbekant och ogift För som ogift f i r  hon åtminstone 
torvtig nog. Likväl är boken i sin helhet någon hjälp, som gift är det mer än tvi- 
för betydande, att man skulle våga sätta velaktigt I det heliga äkta ståndet är där 
detta ord över den 
bra intressant att se, hur en kvinnlig riks- Fru Halvorsen är etsad med skarp nål 
dagsman tar sig ut som hjältinna i en ro- a h  hennes tragiska skepnad fördunklar 
man! Fuurska sommarens härlighet. 
samma som i tusen andra fall, erbjuder När når ljuset de samhällslager där han 
utanverket en del nyheter Så se vi t. ex. födes lever och dör? - Och när Philip 
för första gånger Gerd Palludan, när hon och Gerd kysst varann till tecken på fred, 
håller sitt jungfrutal i parlamentet Hon a h  Gerd alltså går för att bli ”præste- 
talar mot de konservativa begärar am kone” på Fuur, står fru Halvorsens bild 
ökat militäranslag och lägger i stället fram kvar som ett orostecken. \'= skall nu I 
sin: bättre hjälp åt fattiga kvinnor rid sig an hennes sak? Statsminister Dorff 
förlossning Det är ett av de stora ögon- a h  hans kollegor äro knappast att räkna 
blicken i Gerds liv. I den stunen, glömsk med. Skall Philip Bull förstå an fru Hal- 
av sig själv, helt ande och vilja, är hon vorsen är Gerds uppgift i livet? Det finns 
skön på ett annat a h  fullkomligare sätt i n  verkligen en antydan om, att han är mäk- 
någonsin sedan - trots alla noggranna be- tis detta, men därom hade man önskat li- 
skrivningar på hennes ling. hårs fagerhet tet tydligare besked 
och hennes lemmars fulländade gudinne- Otvivelaktigt har Thit Jensen i Gerd 
skönhet. Det är skada, att denna första tecknat en viss typ av nutidens kvinna: 
bild av den kämpande ah segrande - för- hon som lik Lots hustru ser sig tillbaka 
slaget bifölls - Gerd, sedan grumlas - Boken har undertiteln: Den moderna 
Men för att göra en roman av henne, mås- Kvindes Udviklingshistorie. Men för 
te hon ju ner i dyr och så på övligt sätt så vitt Thit Jensen därmed vill ha sagt 
i r i l l  ögonblicket räddas av mannen. att Gerd är en av dem, som bår fram det 

Hur historien om Gerd mottagits i Dan- nya i tiden känner man sig knappast över- mark är mig tyvärr obekant. Men höger- tygad De som kallats till den uppgifter 

överförtjust Dock är där en viss liten hos 
sak, som kanske kom den att tveka: Thit Aphrodite, den sinnliga var icke den 
Jensen genom Philip Bull, förordar be- enda gudinna, grekerna dyrkade Artemis, 
stämt kvinnans tillträde till prästämbetet.. den kyska, tillbådo de ock - Det är att 

Detta sker på ett födelsekalas i Fuurs hoppas att  den moderna kvinnan, när hon 
prästgård, dit öns prästfamiljer a h  övriga alltmer formar ut sin bild icke glömmer 
honoratoriers samlats Av det kalaset har henne! Artemis, Apollos tvillingsyster, den 
Thit Jensen förövrigt gjort ett par dyrbara heliga a h  rena. 

(En dansk Præstgaard på landet är nu en 
gång något alldeles särskilt under solen!) 
I det ärevördiga sällskapet förekommer 
ibland andra den konstiga fru Gørlev som 
påstår att hon medan hon varit gift lärt 
sig, att  de båda könen icke äro så renod- 
lade som folk tror 

Danskt sommarlandskap med de ljusa 
gröna och det ljusa blå lyser och blänker 

Det är för det första tydligen something rotten. 

Även Om det inre förloppet är det- hela den 

kritiken åtminstone måste ju ha blivit äro av en resning friare och stoltare än 

Ellen Michelsen. 
scener som man icke glömmer så fort 

hela boken igenom Estetiskt sett stå de 
sidor högst som beskriva Fuur och den 
ljuva sommaren där Den betagna, lyck- 
liga tonen från dessa blad dröjer kvar hos 
en, och för en stund glömmer man de 
skorrande missjuden från Köpenhamn. 
Men storstaden domineras ändå och sörjer 
nogsmat för, att man icke förgäter den. 
När Gerd väl är tillbaka från sommar- 
ferierna på Fuur tumlar fru Halvorsen en 
dag in i hennes rum. Fru Halvorsen är 
fabriksarbeterska ”med Mand, Børn Hus 
og Vrøvl og som Regel kun Sult for sig 
selv”. Det var genom henne Gerd blivit 
hemvan i så många underjordens nästen 
och det var till stor del genom hennes 

propaganda Gerd Halvorsen kommer blivit riksdagsman. -Fru för att tala om, att 
hon rymt från sitt s. k. hem. 
vill hon leva för sig själv. 

Hädanefter 

og hvad har jeg at se hen til? jeg 
kan jo  se det paa de andre Koner paa 

Fabriken slæbe paa - og en give Unge Bryst hvert - og Aar him - til at 
alt Rodet - og ingen Penge af ham - jeg 
vil sg’u ikke! 

nu har jeg d e  for mig selv -jeg vil 
maaske ogsaa nok have en Kæreste en 
Gang - men giftes - aldrig 

Gerd smilte. 
Saa riskerar De jo at faa et Barn med 

jamen saa sørger Magistraten for. 
ham. 



En dag hos lärarinnorna I Uppsala Några intryck från 
(Forts f r  sid 1) 

dig akrobatik. Vad barnen böra lära 
sig i skolan är i stället att stå, gå, lig- En vacker högsommardag är jag d väg 

ga och arbeta mest praktiskt. Det gäl- för att få en välbehövlig vila på Rönne- berga Sveriges Husmodersföreningars 

ler att slå broar över till det prakti- Riksförbunds sjuk- a h  vilohem. Jag fär- 
ska livet och lära barnen att under dar genom Lidingö Villastad a h  har se 
dagens övriga timmar, såväl arbets- nom telefonanmälan fått den l i l la motor- 

som vilotimmar, tillämpa vad de fått båten från hemmet att möta rid Nedre 

lära sig under gymnastiken. Barnen Gåshaga. Hur trevligt och skönt känns det a j  att 
skola bl. a. praktiskt undervisas i hur över den härliga skärgårdsviken nalkas den 
de skola bortarbeta fysiska dater, på Södersluttningen liggande hemtrevliga 
hur de lämpligast skola kläda sig, hur stora villan, som lyser så röd fram på 
de skola röra sig och vila, hur myc- stora, öppna sluttningen, vid vars strand 

ket luft  och mat de behöva, kort sagt båten förtöjes. P I  ännu ett par vägar 
kan man ni vilohemmet, nämligen med 

kunskaper, som gör det möjligt för båt direkt från Nybroviken eller med spår- 
dem att stå på högsta möjliga andliga vagn och omnibus landsvägen fram. Man 
och fysiska prestationsnivå. förvånas över att så i Stockholms närhet 

Säkert var mycket av det som sades finna ett idealhem för trötta a h  överan- 
strängda minniskor. Mot moderata dags- 

fullkomligt nytt för de flesta och är priser erhålla patienterna en utmärkt vård, 
ju i all sin häpnadsväckande enkelhet dietmat med riklig tillgång till grönsaker 
egentligen fullständigt revolutioneran- från de på södersluttningen liggande driv- 

de för vår kroppsliga uppfostran. Av bänkarna ah grönsakslanden samt frukt 
en flicka, som gått ut folkskolan och från fruktträden. Hemmets förestånda- 

åtnjutit undervisning enligt det Falk- rinna, en få sina bad, sin dietmat och sina 
ska systemet, bör man inte endast så- vilostunder efter sina respektive läkares 

som förr i världen kunna fordra, att föreskrifter. 
Förströelse för dessa patienter finns i 

hon kan klättra i linor - en färdig- ganska hög grad vid Rönneberga. De 
het, som det näppeligen skulle falla kunna intressera sig för grisarna och hön- 
henne in att praktisera annat än i sen och deltaga i trädgårdsarbetet. 
gymnastiken - och hoppa bock, ni Men kanske det som dock allra mest 
teknik, som hon troligen kommer att väcker ens intresse vid ett besök på Rön- 
få lika liten användning för, utan hon neberga är barnavdelningarna, som ledes 
skall först och främst ha Iärt sig ne- av barnavårdssystrar utbildade vid Nor- 

dens Husmodersförbunds kurser i ”Högre 
danstående fem ting: Barnavård”. Här mottagas bl. a. sådana 

I. An växla arbetsställning ofta barn som ibland kunna vara svåra att 
sköta i ett vanligt hem med friska sys- och automatiskt. 

Lägga ned minsta möjliga kraft kon eller på krubbor, barnhem eller dy- 

Rönneberga hem 

Omkring riksfadern 
Till Riksfadersdebatten har inkommit ett 

nings utredigering av sina citat. 

Till Red. av Tidevarvet. 

Med anledning av Eder artikel 
''Mannens rätt och kvinnans” ber un- 
dertecknad få påpeka följande: 

Barnavårdsmännen i Stockholm 
yttrade sig i sin skrivelse icke om 
Ekeredsresolutionen, e j  heller om för- 
slaget om Riksfader. Vi vände oss I 
uteslutande mot Devinez’ utläggning 
av texten, i vilken barnavårdsmännen Hymn till fjällen 
direkt anklagade? för att i gemenskap 
med modern ”icke inse det orätta i Det är i Hallingdalens 
att utnyttja lagen till det yttersta samt Framför mig en liten f 
att icke betänka att varje gång en i solen och småkrusig 
orättvisa begås lagen djupt misskre- som sveper från fjället nedöver vidden; 
diteras.” Det är icke möjligt annat runt om mig den stora fjällvidden, öde, 
än att tyda denna passus som en an- så långt ögat når ingen människoboning 
märkning mat barnavårdsmännens Det är ovanför trädgränsen, bara dessa 
sätt att handlägga fallen med ”flera stora våglinjer skiftande i grönt, brunt 
fäder". (Varför uteslöts densamma a h  grått a h  därbakom och runt ho ori rison- 
i Soc.-Demokratens artikel den 3/8?) ten fjälltopparna med sinn väldiga snö- 

Just därför att vi känna t i l l  Tide- täckta profiler, med et t  underbart spel av 
varvets riktning och följt med de vär- dagrar, skuggor a h  färger. Man kan inte 
defulla inlägg tidningen haft angå- se sig mätt d detta skådespel, och man 
ende skydd för mödrar och barn, be- kan inte tröttna på denna enformighet, 
rörde det oss illa ett barnavårdsmän- som redan i a h  för sig är en tjusning. 
nen från så vederhäftigt håll blevo Emellanåt kan man se en flock getter 

utsatta för en hårdhänt och summa- eller får komma farande nedför fjällslutt- 
risk kritik. ningen, huvudstupa tycker man. Är d a  

Beträffande sättet för fastställan- örnarna som bo däruppe, som ha skrämt 
det av faderskap ifråga om flera fä- dem? Ånej, troligen ha de plötsligt kommit 
der är det långt ifrån bra som det underfund med att det är middagstid, då 

är. Men med kännedom om ”bolags- getterna åtminstone skola ned t i l l  sätern 
barnens” belägenhet i våra grannlän- för att mjölkas. De tyckas verkligen passa 

der är det omöjligt att sympatisera tiden med en berömvärd ambition, ty jag 

med förslaget om Riksfader. För- har ännu inte sett någon flock bli hämtad 

skulle försämra barnens ställning eller flicka tar hand om dem a h  föser 
skulle den säkert giva många anled- dem in i fållan. - Flocken han försvun- 
ningar till missbruk. även den. nit, fjället är åter öde, jag sitter vid min 

ö och ser och lyss. Och man blir 

utom det att en sådan institution men väl mött utanför sätern, där en pojke 

Någon förbättring skulle kanske 

dant fall - varom här är fråga - underkastades prövning av en sär- mångskiftande i ah f a l l .  En liten otämd, 
skild nämnd av sakkunniga och att yster fjällbäck kommer sättandes nedför 

domstolarna erhölle befogenhet att branten, våghalsig, ung och sjungande, 

fall som gå till rättegång. Man skulle viden och gröna hjortrontuvor på myren; då åtminstone komma sanningen så man kan höra honom klucka hela tiden 

nära som möjligt. under tuvorna - tills han plötsligt porlar 
Till sist undrar jag om man icke fram igen över några flata stenhällar, ler 

betydligt överdrivit antalet fall, då mot solen, blänker till ett tag, för att se- flera fäder kunna ifrågakomma. dan stillsamt nästan andaktsfullt själv- 

Själv har jag på c:a 550 haft 4 eller uppgivande överlämna sig åt den lilla 
5 dylika. Mill intresse för fjällbäcken 

modern medvetet orätt man. I två sidan blivit väckt a h  jag går över t i l l  andra 
fall uppgav hon i god tro fel  person, sidan sjön för att spåra hans vidare öden. 
vilket upptäcktes i tid. De övriga Och se, där samlar han sig åter, styrkt 
mödrarna voro undermåliga. Bland och fördjupad och går som upprinnelsen 
de 10- à 15,000 fall som årligen före- t i l l  en verklig älv. som mäktar spränga 
komrna i Sverige kan man givetvis berg, fram över klippig grund, stilla och 
finna en del av berörda art. Men om djup, ännu liksom dröjande a h  sorgmo- 
man sammanställde dem, tror jag pro- dig vid avskedet, men snart åter hastande 

centen skulle visa sig ytterligt obe- ut i den vida världen genom faror a h  
äventyr på väg t i l l  nytt mål - det stora 

tydlig. oändliga havet. Herre Gud - här sitter Detta utgör dock intet skäl för att en skåning på ett fjäll a h  blir nästan ly- 
icke försöka uppnå största möjliga risk! Men tyst - ,," kommer d<, någon rättvisa vid faderskapsutredning. Kan - mellan stenarna vid vattnet rakt upp 
något gott uppslag framkomma ge- nom denna diskussion så ä r  det mer strimmig en, orädd och nyfiken; det är en 
än välkommet. ”Fred är ej det bästa, fjällemmel, som väl undrar, om det kan va- 
men att man något vill.” trollet på Stora Grytingen, fjället därbor- 

ta, som kommit nid för att spegla sig i 
Cecile Strömer. Breisettjärn -men den får inget svar på 
Barnavårdsman. frågan och drar sig ljudlöst a h  diskret 

tillbaka. 
N u  kommer en regnskur och jag knäp- 

per vindjackan, lämnar min fjällsjö a h  

Opheim Säter, Hallingdalen, i aug. 1926. 

kunna uppnås därigenom att varje så- 

låta verkställa dylik utredning i de försvinner med ett skratt ner under gråa 

Endast i ett fall uppgav fjällsjön. 

ra 
Ellös, Bohuslän den 10/8 1926. 

ger mig av ner mot sätern. 

lika anstalter för friska barn Da gäller ej 
på arbetsredskapen (hålla i en pen- bara spädbarn utan även barn upptill och i 
na lätt och ledigt, andas så fritt som skolåldern mottagas. Under de härliga 

möjlig, hålla ansiktsmusklerna mju- sommarmånaderna kunna da sysselsättas på 
ett utmärkt sätt ah under hösten och vin- 

R A. 

ka etc.). 
3. Utföra så många av arbetsta- 

gen som möjligt rytmiskt och med 
största möjliga hart. 

4. Utnyttja vilopauserna på ett ef- 
fektivt sätt. 

5. Uppfatta sina individuella fel- 
ställningar och rätta dem. 

Det låter ju mycket förnuftigt och 
synnerligen enkelt, eller hur? Men 
hur många av oss tillämpa i prakt- 
ken en enda punkt? 

Ingalunda gör denna l i l la  skildring 

tern kan helt visst den vackra naturen, 

fjärden med tillgång till skridsko- a h  an- 
nan sport ge ungdomarna ett rikt tillfälle 
till Olika förströelser. Annie Weibull. 

från Uppsalakongressen anspråk på 
att vara ett uttömmande referat där- 
ifrån, ty programmet upptog mycket, 
mycket mer än vad vi här ens kunnat 
namna Det är endast menat som ett 

litet avsnitt från kongressen och för 
att giva några intryck från m i allo 
angenäm dag bland klarsynts. vakna 
och trivsamma människor. R. H-n .  
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