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D o k t o r  A d a  N i l s s o n  belyser 

i vår ledande artikel m e d  i e i n  a I- 
v ä s e n d E t s uppkomst och historia 
samt det större sammanhang, i vilket 
en omorganisation därav måste stäl- 
las. 

Rektor Karl Petanders nya bok 
Kooperationen och Samhällsutveck- 
lingen, som kan sägas stå I t j ä n s t 
h o s  e t t  n y t t  s a m f u n d s- 
i d e a I, anmäler av E b o n A n 
d e  r s s o n .  

Ann Margret Holmgrens livsgär- 
ning, sådan den framträder i hennes 
Minnen och Tidsbilder. skildras av 
C. H. under rubriken " V a  r s t o d e 
v i ,  o m  d e  e j  f u n n i t s  t i l l  —” 

— 

E v  a A n d  é n s' T a n k  e s t ä I- 
l a r e  i n f ö r  ä k t e n s k a p e t  
slutar i detta nummer med ett upp- 
slag, som förf. kallar D e n B I å 
B o k e n .  

G r e v e  C o u d e n h o v e -Ca-  
I e r g i har varit i Stockholm för 
att också här  bereda mark för san- 
ningen, att Europas stater måste 
Förenas — e l l e r  f ö r g å s .  

ANDA OCH K O N S T  
Av HONORINE HERMELIN 

Evripides’ Medea. uppförd första 
gången i Atén 431 i. K har nu fram- 
förts i Stockholm. I grekiska kvinno- 
gestalter säger prof. Lindskog om 
dramats första uppförande i Atén 
”Evripides’ drama blev ej  belönat med 
något pris. De dramer, som den gån- 
gen gjorde lycka, äro längesedar 
gömda och glömda. Men Medea u p p  
föres den dag i dag är runt om i värl- 
den på de stora teatrarna. Och när 
det dramat spelas. rägnas det som er 
teaters stora dag." 
Medea har här e j  framförts p i  er 

stor teater. M e n  i Musikaliska aka 
demien — som bär sin inskrift från 
Gustav III :s dagar. A n d  a o c  h 
K o n s t  — har scener därur fram 

Man undrar ofta hur antikens män 
niskor skulle se på ett uppförande 
vår tid av deras drams — liksom man 
på förhand kan undra hur mycket 
vi maderna människor egentligen skall 
kunna avnjuta i ett antikt skådespel, 
helst av så gräsligt och omänskligt 
innehåll rom Medes. 
Men jag tror att Evripides inför 

denna Medea — med sitt levande an- 
sikte i stället för antikens tragiska 
mask, med sin härliga gestalt och plas- 
tik utan den höga koturnen, och i den 
röda klädnaden istället för antikens 
tjocka vadderade skådespelardräkt, 
med sin underbara röst, som ej bands 
av ett förstärkande instrument. utan 
bröts efter alla själslivets skiftningar 
— att han. Evripides, miste säga : Ja. 
det var inte den Medea, som uppför- 
des på dionysosteatern i Atén men 
det var — M e d e a !  

Utanför varje slag av teateraktig- 
het, utanför t. o. m. sin personlighets 
säregna prägel, och dock med per- 

ställts av Gerda Lundeqvist 

sonligt vibrerande bakom varje ord, 

att man hennes 

kval, rördes och kämpade som hon — 

och gick från detta främmande och 
skräckfyllda skådespel med den 
”Katharsis”, den r e n  i n g från 
småheternas mitt, som antikens män- 
niskor ansåg vara tragediens mening 

I de scener, som uppfördes, var 

allt oväsentligt borta. Utom de små 
stumma och dock så talande barnet 
med deras gamla vårdarinna, hade 
Meden till motspelare blott kören 
kvinnor frän Korint. Det sades av 
en kännare efter sista föreställnin- 
gens slut, att han aldrig förrän nu 
förstått och uppskattar d a  antika kö 
rens betydelse i dramat. Det var er 
kör av amatörer. just sådan rom der 
antika kören själv. Människor som 
gått från sitt arbete för att deltaga 
festen till gudarnas ära, med amatö- 
rens hängivenhet för saken och un- 
der den yppersta ledning, av konsert- 
huskörens och folkkörens i Göteborg 
ledarinna, fröken Elsa Stenhammar, 
och av f ru  Lundeqvist regiekonst, 
som är hennes egen, insatta i dra- 
mats hjärtpunkt hide med sina ord 
och sitt stumma spel. 

Vart ord trädde fram i dessa un- 
derbara körer — klagande, tröstande, 
frågande, tolkande tidens och händel- 
sernas tecken — alltifrån de betydel- 
sefulla orden bakom den ännu slutna 
ridån: ”Uppåt rinna de heliga floder- 
nas vatten. Rätten förvändes, all- 
ting förvändes — — Ordstäv frän 
forna tider skola tystna, ordstäv och 
kvinnans brist på trohet. — — Den 
som är prövad i livet, vet att döma 
män och kvinnor lika", till de sista 
o r d a ,  som sedan Medea lämnat see- 

spelade G a, så 

nen liksom står kvar och stirrar in i 

han, mycket fullbordar han — gotfull 
nu och beständigt”. 

Evripides drama Medea tillhör det 
sista året av den period i historien. 
som fått det stolta namnet 5 o – å r s- 
p e r i o d e n ,  därför att dessa fem- 
tio solvarv med inga andra kan för- 
växlas. 50-årsperioden är knuten till 
den lilla Aténska republiken och 
sträcker sig mellan åren 480—430 f .  
K, från segern Över perserna vid 
Salamis till utbrottet av det s. k. pe- 
loponesiska kriget. ett 30-årigt krig 
mellan Atén och Sparta, eller om 
man så vill, ett 100-årigt klasskrig 
tvärs igenom hela den grekiska värl- 
den, vari mycket av dess kultur skul- 
le förblöda. 

oårsspridrnr innehåll, säger hi- 
storikern Edvard Meyer, kan, liksom 
fyrväpplingens blad på samma stjälk. 
i sin enhet och rikedom sammanfat- 
'as i de fyra storheterna: Perikles' 
stat, Herodotos’ historieskrivning, 
Fidias’ konst och Sofokles' drama. 
Enheten däri är tron på en gudomlig 
världsordning, p i  statens möjlighet 
att i sina lagar och sin kultur ge ut- 
tryck åt denna världsordning. Men 
kanske ligger dock tidens största n- 
kedom i detta, att den brutit väg ut 
ur denna slutna enhet, brutit den 
väg. rom inga gränser har och om 
vilken ingen vet vart den bär — d a  
ensamma människans väg utanför al- 
la vedertagna lagars råmärken. Det 
or under denna tid, som sofistiken 
utslungar sitt:  M ä n n i s k a n  är 
alltings matt — vad som s y n e s 
rätt för  mig, ä r rätt för mig — vad 

(Forts. å rid. 6.) 

Glimtar ur en annan värld. 
Det är oerhört förbryllande att helt 

plötsligt bliva försatt ur sin vanliga värld 
med dess skrivmaskiner ah manuskript, 
automobiler ah film. politik ah andra 
människopåfund och träda över tröskeln 
till ett helt annat rike, där det inte finns 
något av det. som man är van att finna 
omkring sig. Man skulle gå allderes vilse, 
om man inte hade någon, a m  hjälpte en 
t i l l  rätta, någon som visste mer om andra 
världar än man själv. 

AU läsa den engelske naturforskaren W. 
H. Hudsons nyligen utkomna bok, "I fåg- 
larnas rike”. är nästan som II vandra om- 
kring på en annan planet, som man inte 
visste existerade en gång. Vad som först 
slog mig när jag med Hudson trädde över 
tröskeln till fågelriket, var att så många 
vackra saker omkring en bliva förbisedda 
och ringaktade bara därför i n  d i  före 
komma så allmänt. Varken blåduvorna på 
Kornharnnstorg eller de små grå sparvarna 
na på fönsterblecket har tyckts mig så 
värst märkvärdiga förut, och dock äro de ja 
små konstverk av färgskiftningar, linjer 
a h  sprittande liv. Några exotiska under- 
bara fåglar mötte vi däremot inte på vår 
vandring, men fullt, fullt av mesar a h  
timar och svalor ah ärlor. 

Ju mer man läser, ju mer fängslad blir 
man av denna vackra sagobok för stora 
barn. Den är full av sannsagor om de 
små bevingade varelsernas liv, deras för- 
äldraomsorger, inbördes hjälpsamhet, d e  
ras vänskap och trohet mot varandra. 
Vackrast av dem alla föreföll mix berät- 
telsen om svanen, som hade det ensamt 
ah trist på en damm i norra England 
tills den en dag fick till sällskap en stor 
forell Ständigt och jämt sällskapade de 
med varandra Fisken höll sig tätt intill 
svanen under vattenytan, de lågo stilla 
tillsammans, rörde sig i samma takt och 
åt samma håll. Denna underliga vänskap 
mellan dessa båda omaka varelser fortsat- 
te tills en dag en turist kom för att me- 
ta i dammen och fick den vita svanens 
goda vän på kroken När fiskaren drog 
fisken i land, kom svanen upp ur vattnet, 
rusade på mannen ah anföll honom i fullt 
ursinne med slående vingar och huggande 
näbb. 

Lika rörande är berättelsen om den l i l le 
strandsvalehanne, som hade åtagit sig upp- 
sikten över en hel liten koloni av strand- 
svalor ah varje kväll jagade de pliktför- 
gätna honorna in för att värma ungarna 
eller kapitlet om den lilla piplärkan, ”den 
stackars lilla tokan i fjäderskrud”. som 
föder och värmer vid sitt lilla bröst en 
lång drulle som festar upp allt vad hon 
släpar ihop, men som hon ändå ständigt 
minnes och längtar efter Den långe drul- 
len. det är gökungen d a  

Det är nog svårare än mången tror att 
draga upp markeringslinjen mellan djuren 
a h  vårt eget ädla jag. Hästarna i Elber- 
feld drogo ledigt kvadratrötter Yr flersiff- 
riga tal utan att ens de skickligaste veten- 
skapsmän kunde Iista ut hur det tillgick 
a h  min vita papegoja hemma i buren skri- 
ker ”hallå”, så fort hon blir lämnad ensam 
Hon är nämligen ett mycket sällskapskärt 
väsen Professor Lilius berättar bl, a. i 
sin lilla skrift ”Ryggradsdjurens själsliv” 
om en del underkara experiment, som den 
ä n d e  vetenskapsmannen Köhler har före- 
tagit med en klok chimpans, som heter 
Sultan Sultan har bland annat fullt själv- 
ständigt a h  utan förebild brukat verktyg, 
något som ju ansetts skilja människan 
från djuren 

Det lär finnas en hundpedagog, som på 
%tir  sig ha län hundar att a..+ -ni 
tankar med skrapningar av foten. På frå- 
gan varför en hund föredrager männi- 
skors sällskap framför andra hundars, 
svarade en av dessa skolade fyrfotningar: 
”För deras ögons skull a h  för deras sor- 
ger utan ro.”, Och sedermera förklarade 
den att genom detta svar hade den brutit 
en ed varav alla hundar äro bundna och 
därmed förlorat sin ära 

Vi må tro det eller icke men låt oss i 
alla fall göra allt för in  bevara det för  
troende, som dessa väsen ifrån andra "- 
ken h y s  för o s  människobarn Rit' 



Folkhälsan och Medi- 
cinalväsendet. 

Viktiga socialmedicinska frågor 
vänta på sin lösning. Den obligato- 
riska sjukförsäkringen liksom moder- 
skapshjälpen under alla dess olika 
former äro alltjämt föremål för kom- 
mittéutredningar. Sjukhusstadgan 
väntar på sin omarbetning. Epide- 
misjukvården är knappast ännu fullt 
genomförd enligt nya epidemilagen. 
Stora centrala sjukhusbyggen stå på 
dagorningen i samband med frågan 
om centraliserad eller perifer sjuk- 
vård. Man pekar på behovet av en 

Längs horisonten högsta ledningen bör el heller med 
nödvändighet ligga i händerna på 

hälsans stora vingård. Med andra Den starke mannen I Italien under avrustningsdebatten i Genève & 
ord, medicinalstyrelsens eller hälsode- ”Inget land är ett sådant hot mot freden der helt oförmodat Kinas representant upp 
partementets chef behöver ej vara lä- som Italien! De är alldeles galna!” Ytt- och anklagar England för att från två 

randet fälldes av en svensk delegat i Na- krigsfartyg, övermålade och utklädda till 
tionernas Förbund efter sista förbunds- fredliga handelsfartyg, ha på ett fruktans- kare. 

Sedan dess värt sätt i tusental nedskjutit den civila 

den vid skiljovägar. Det gäller att har 4-årsminnet av fascistregementet, av befolkningen i en stad vid Yangtsefloden. 

välja principer efter vilka utvecklin- fascisternas marsch på Rom 28 Innebörden oktober ra Vad än hopplösare är det som an händer? söka få Det någon skulle reda va- 
gen bör ledas Ej endast gripa efter 1922, får man firats väl över anse hela sammanfattad Italien. I Musso- i Kinas förhållanden, om där inte funnes 
den ena eller andra till synes tillta- linis egna ord: Inför hela världen skall den storhet att räkna med, som i tele- 

lande lagändringen eller åtgärden denna sanning förkunnas. att den fas- grammen kallas Kanton-armén bakom vil- 
utan att syna dess principiella inne- cistiska revolutionen, som ken står något, som kunde kallas kanton 

har blivit det italienska idéerna eller kantonrörelsen. Och bakom 
börd i sömmarna. folkets moraliska fäderne- denna finns "Kinas ends lagliga regering” 

I denna fråga är ingen tvekan om arv, vill göra Italien stort säte i Kanton, den verkliga motsätt- 

ett av de yrken som arbeta i folk- 

Vi stå i vir  tid i så många avseen- sammanträdet i september. 

enhetlig sjukvårdsplan för hela lan- 
det. 

Ett friskt folk, ja, i 
Som skäl därför anföres bland dessa svinpestens och mul- och klöv- 

En god ett kaos i fråga om vården av de kro- friska 

niskt sjuka, vilket i sin tur samman s j u k v å r d ,  tillgänglig för alla, 
hänger med att ett från medicinalför- folk som fä. 
valtningen helt skilt organ, nämligen Kan nu ej medicinalstyrelsen i sin 
pensionsstyrelsen, upprättat stora nuvarande form på ett verksamhet sätt 
sjukvårdsinrättningar. Gymnastik och befrämja dessa mål? Knappast, och 
idrottsrörelse påkallar mer och mer det p i  grund av sin historiskt givna 
i folkhälsans namn statsmakternas in- uppkomst och utveckling. 

annat, att det för närvarande råder dess sjukans dagar kan man gott tillägga: 
kreatur. 

i varje avseende på varje 
ort, mot vem det vara må! 

föregivet? -mot Mussolini i Fologna samt riga rrgeringen vanmäktig 
avslöjandet av hur fascistiska agenter un- 

Vidare har h i n t  ett attentat - kanske 

der ledning av den italienska polisen, ar- en människa, Sun Yat-sen, död 1925, efter 
betat på att frammana en komplott bland sin död av väldiga människoskaror hedrad 
italienska antifascister i Frankrike - for som helgon och profet. Sun Yat-sen var 
att få anfallsgrund mot de antifascistiska utbildad till läkare vid ett engelskt uni- 
flyktingarna och mot Frankrike! Och versitet i Hon-kong. Han blev själen i 
sannolikt har denna komplott spunnits sam- ett revolutionärt lotteri i Kanton, som 1911 
man med en separatiströrelse i den spanska tände gnistan i den revolution, som avsatte 
provinsen Katalonien - lor att störa det den madschuriska dynastin och gjorde 
goda förhållandet mellan Frankrike och det var då, som man 

till herrar Chang och Wu, som i 
ligt förbund ha makten i Peking, 

Kantonregeringens springande punkt är 

presidentpalatsen är vakant och den öv- 

Kina till republik. 
tresse och uppmuntran. Yrkesinspek- 

är Spanien, och så härska genom splittringen! 
tion och olycksfallförsäkring faller ett privilegierat skrå, Collegium me- säga de franska tidningarna. 
helt inom det socialmedicinska områ- dicum. Trots omläggning till ett ad- Svaret på dessa verkliga eller låtsade 

utan varje förbindelse med den hög- bort skråandan, Det ursprungliga att Mussolini avlägsnat den förutvarande 
sta medicinska förvaltningen, med Collegium medicums uppgift var mera moderate chefen for inrikesministe- 

sjukvårdsverksamheten - denna rö- tvägghanda: Dels att söka skaffa förut chef för fyra ministerier. Det all- 
relse från de sjukas sida att få hjälp landet väl utbildade svenska läkare i förut chef för är dock besluten i minis- 
och vård i sjukdomens dagar och som stället för de utländksa charlataner, terrådet PI den 5 november, vilka alla på 
i hög grad påkallar läkarnas intresse som ännu upp i 1600-talet ombestyr- tisdag med en enda omröstning upphäjdes 

och medverkan. Likaså har  hela den de svenska folkets sjukvård: dels att till lag, med 341 röster mot 12. Eft så- 
dant antagande i klump av viktiga for att 

s. k. poliklinikfrågan, eller hur de skydda Collegiets medlemmar för inte säga ödesdigra lagförslag är intet 
mindre bemedlades sjukvård lämpli- konkurrens från utlänningar och ovanligt i Mussolinis Italien med dess ly- 
gen bör ordnas, på många ställen ic- kvacksalvare För den tiden var det- diga parlament Så gjordes 1924 med en en- 
ke minst i Stockholm. varit hade brän- ta säkerligen det bästa sättet att be- da omröstning 2,000 förordningar fill lag, 

nande och av stor principiell inne- främja folkhälsa Men "" ligga frå- däribland den. som ger polismyndigheterna 
börd. 

De nu fattade besluten äro fruktans- 
det icke underligt att kravet på m kare och skydda dem mot konkur- värda: revidering av alla redan utfärdade 
genomgripande omorganisation av rens. Det är de stora socialmedicin- pass på utlandet; indragning av alla tid- 
landets medicinförvaltning uppstått ska frågorna det nu gäller att lösa, ningar och annan skrift som bekämpar 
Alla dessa verksamhetens områden Läkarekårens intresse och medhjäl- den rådande regimen; upplösning av alla 
till folkhälsans befrämjande, vare sig pan till dessa frågors lyckliga lösning partier, föreningar och organisationer, som motarbeta densamma: införandet av döds- 
sjukdoms förebyggande eller botande kan förvisso ej undvara, men huru- straff fur dem som begå attentat mot 
böra överblickas och ledas från en vida läkarna även äro skickade att kungahuset eller konseljpresidenten (Mus- 
toppunkt, vare sig man nämner den ha ledningen i sina hinder är en an- solini), som hota statens oavhängighet, 

förrän politiska eller militära hemligheter styrelse eller hälsodepartement Den nan fråga. Ada Nilsson. eller söka framkalla uppror, Den som för- 
svarar något av dessa brott, dömes till 
fängelse, vilket innebär 15 till 30 års tukt- 

Medicinalstyrelsens ursprung 

riet och själv övertagit posten - han är 

det. Samma är förhållandet, men ministrativt verk är det svårt att få anfall mot det fascistiska väldet har blivit 

rätt att ingripa i förvaltningen av alla av 
gorna annorlunda till. Det viktigaste arbetare bildade föreningar. 

Inför denna mångfald av frågor är är ej längre att anskaffa goda lä- 

i det på årtusendens traditioner bärande 
sexåriga kejsarbarnets mun lade följande 
ord: ”Ödeläggelse ligger framför mig, 
men jag ser ingen utväg - - - Varande 
en mycket liten person, stående framför 
mitt folk, ser jag mitt fädernesarv falla 

ångrar djupt - - -" 
Presidenten i ”Mittens blomstrande folk- 

rike” (republikens officiella titel) blev den 
gamla kejserliga politikern Juan Schi-kai, 
som från Peking förde ett starkt centra- 
liserat regemnete, undanskjutande parla- 
ment och andra republikanska former. 

I protest mot all reaktion, allt ”för- 
räderi mot republiken”, var det som Sun 
Yat-sen i Kanton bildade Kinas enda lag- 
liga regering - själv oavlåtligt verkande 

ringen, skapande den nya politik, som vi 
kallat Kantonrörelsen. 

Kantonrörelsen har sedan 1923 stått i 
förbund med Sovjet-Ryssland. För Sun 
Yat-sen blev Lenin världsprofeten vars 

till marken. Jag beklagar mina fel och 

och agiterande, bekämpande Pekingrege- 

lära han med aldrig svikande entusiasm 
förkunnade, och den blev särskilt tack- 

samt mottagen bland Kantons talrika stu- 
nya Kina”, är blott svagt kommunistiskt, 

däremot starkt nationalistiskt, riktat mot 
främlingsvåldet, mot det utländska kapi- 
talet. 

När därför telegrammen meddela att 
hus. Att försöka ombilda upplösta sam- 
manslutningar under nya namn eller för- 
svara sådana försök dömes fill 3 till 10 

års tukthus. Och sådana domar skola fäl- 
las av särskilda, av frscistiska officerare 
bestående domstolar. 

Vilken skräck för livet och skräck för 
ett väldes bestånd måste ej ha dikterat så- 
dana åtgärder! 

Vad händer i Kina? 
De kinesiska generalerna heta Chang, 

Wu och Feng Men namnen säga oss föga, 
a h  ändå tröstlösare blir det, då man får 
veta, att det egentligen är 26 olika befäl- 
havare, i allmänhet provningsguvernörer, som 
med sina arméer på sammanlagt cirka I ½ 
million män operera mot eller med varandra 
i en oändlighet av olika kombinationer, 

I detta virrvarr, som i sin nuvarande 
akuta form härskat sen 1920, ljuder ibland 
som ett skrik, som t. ex. i maj 1925, 
då den internationella polisen i Schanhai, 
d .  v. s. indiska trupper under engelskt 
befäl, anställde blodbad på kinesiska strejk- 
demonstranter, Det blev besvarat med 
upprorshot längs hela Yangtsedalen, hu- 

sen, a h  med väldiga studentdemonstra- 
tioner, inte minst från de talrika kvinnliga 
studenterna. Och nu, i sept. 1926, mitt 

vudsäte för Englands ekonomiska intres- 

diplomatiska kåren i Peking protesterat 
mot att skatter lagst på den utländska han- 
deln i strid med Washingtonfördraget (en 
reglering 1922 av åtta främmande makters 
handelsprivilegier i kinesiska hamnar) - 
när kantonarmén bränner Asiatiska olje- 
kompaniets anläggningar, när pråmperso- 
nalen I Kanton beslutar att inte vidare los- 
sa brittiska varor (Storbrittanniens im- 
port på Kina går upp till cirka 300 mill. 
kr. per år, så det rör sig förvisso om 
betydande laster!), då kan detta betyda 
- ja, rad det betyder, det beror väl yt- 
terst på Kanatonrörelsens andliga innehåll. 
Om den, som det sägs att den har ten- 
denser till. förmår förnya Kinas gamla 
tradition att med uppfostran som 
grund bygga upp en inre och yttre 
fredspolitik, bäst på det gamla kon- 
fusianska idealets väg, som borgmästare 
Lindhagen älskar att citera: ”De gamle 
började med att rätt styra staten - - 
genom att gå till grunden av tingen; ge- 
nom att gå fill grunden av tingen vunno 
de sannfärdighet i sina tankar; med sann- 
färdighet i sina tankar kunde de rättstäl- 
la  sina hjärtan: genom att rätställa sina 
hjärtan kultiverade de sina. egna perso- 
ner; genom att kultivera sina egna perso- 

jen; med god ordning i familjen följde 
ett rätt styrande av staten, med ett rätt 
styrande av staten en ostörd fred i riket.” 

ner upprätthöllo de god ordning i famil- 



Kartell och koopera- 
tion. 

i tjänst hos ett levande samfundsideal. 

I en tid, då nationalekonomi och 
etik inom vida kretsar betraktas så- 
som hart när nförenliga motsatser, är 
ett arbete av denna art av största be- 
tydelse. Det visar nämligen fram, att 
samhällsproblemen mycket väl kunna 

Tvärtom. Vill nian på ett allsidigt 
och mot verkligheten svarande sätt 
behandla det ekonomiska livets p r o  
blem, måste man så långt som möj- 
ligt taga hänsyn till psykologiska och 
etiska faktorer och inte bara nöja sig 
med ett enkelt konstaterande av ego- 
ismen såsom varande den enda driv- 
kraften för människans ekonomiska 
handlande. Man måste i varje  fall 
taga m e d  i räkningen, att ett visst 
ekonomiskt system. historiskt fram- 
vuxet ur vissa yttre förhållanden och 
samtidiga andliga rörelser, tinder nya 
betingelser och förhållanden, kan bli 
av den art. att det ytterligare utveck- 
lar det egoistiska sinnelaget, och så- 
lunda kan proklamerandet av egois- 
men som drivkraft i viss utsträckning 
vara att sammanblanda orsak och ver- 
kan. 

Det är just dessa olika verkningar 
och återverkningar av de särskilda 
systemen, som diskuteras i ovannämn- 
da arbete. 

I den relativt ingående historiska 
framställningen av den moderna ka- 
pitalismen, som utgör inledningen, ger 
författaren en skildring icke endast 
av den moderna kapitalismens upp- 
komst och utveckling beträffande tek- 
niskt-ekonomiska och rättsligt-poli- 
tiska faktorer utan också m e d  
hänsyn till det andliga ursprunget. 
Han visar sålunda hur bland de 
religiösa riktningarna kalvinismen 
genom sitt säregna väsen i långt 
högre grad än lutherdomen och 
katolicismen spelat stor roll för att 
skapa fram den kapitalistiska företa- 
garandan, hur denna anda hos kalvi- 
nisterna var komhinerad med en stark 
arbetsdisciplin men var i avsaknad av 
ett högt samfundsideal, som i läng- 
den kunde samla och inspirera. 

Icke minst värdefull är den ingå- 
ende begreppsutredningen beträffan- 
de socialismens och kooperatismens 
väsen. varigenom det ofta framförda 
påståendet att dessa båda systems be- 
grepp i stort sett skulle täcka varan- 
dra, reducerades till sitt rätta värde. 

Vid den ständigt återkommande 
jämförelsen mellan kooperatismen och 
de båda andra aktuella systemen, ka- 
pitalicinen och socialismen. betecknas 
det kapitalistiska systemet såsom in- 
dividualistiskt, det socialistiska såsom 
kollektivistisk, medan det koopera- 
tistiska slutligen på ett stint satt i sig 

kollektivistisk, är också ett system, 
som ensidigt hävdar någon av dessa 
principer, dömt att misslyckas, då där- 
emot kooperatismen, som ger utrym- 
me åt båda, framställes såsom det s?- 
stem, som i längden bäst skulle svara 
mot och utlösa de i människans väsen 
inneboende krafterna. , 

Ehuru författaren för sin del allt- 
så tror på kooperationens idé, har han 
dock klar blick för de praktiska svå- 
righeter, som möta vid genomföran- 
det av denna tanke. Sålunda fram- 
håller han ständigt individens höjan- 
de i etiskt-intellektuellt avseende så- 
som en nödvändig förutsättning för 
att den kooperativa idén verkligen 
skall kunna segra. Nu kan det vis- 
serligen invändas, att under en sådan 
förutsättning även nuvarande ordning 
kunde framstå i ljusare dager., E n  
eventuell invändning av detta slag be- 
möter emellertid författaren genom 
att gång på gång framhäva, att de 
olika systemen på helt olika sätt på- 
verka individerna i etiskt avseende. 
Inom kooperationen t. ex. får den en- 
skilde i långt högre grad än vad fal- 
let är inom övriga system, lära sig 
att själv bära ansvar - ekonomiskt 
och moraliskt sådant - vilket helt 
naturligt har en stor uppfostrande be- 
tydelse. 

Allt som allt utgör boken ett me- 
mento för dem, som tro sig kunna 
omdana samhället i etiskt-ekonomiskt 
hänseende utan att taga hänsyn till 
de ekonomiska sammanhangen, ty, 
som en annan nationalekonom, Hen- 
dersson, säger, "i själva verket gra- 
vitera idealet och det bestående mot 
varandra med precis den styrka, som 
människans förmåga att först5 och 
behärska sin omgivning äger". Detta 
måste då innebära icke bara förstå- 
ende av de ekonomiska lagarna som 
sådana, icke heller endast önskemål 
av etisk-ekonomisk art med bortseen- 
de från faktiskt förefintliga resurser 
utan ett omspännande av både ideal 
och verklighet. 

Som allmänt omdöme torde man 
kunna våga det påståendet, att upp- 
läggningen och behandlingen av pro- 
blemen äro tillräckligt ovanliga för 
att boken e j  skall kunna undgå kri- 
tik från de partitrognas skara såväl 
som från enskilda dogmatiker. För- 
modligen är det också i medvetande 
härom som författaren i förordet ut- 
tryckt den förhoppningen, att boken 
"i någon mån skall bidraga till att 
göra dem - särskilt ett yngre släkte 
inom skilda läger - som icke stelnat 
i några trånga dogmer, mera vidsynta 
och mera villiga att ställa sina kraf- 
ter i tjänst hos ett högt och levande 
samfundsideal". Ebon Adersson, 

Det fattas nog oss icke-nationalekono- 
mer i allmanhet förmågan att se samman- 
hanget mellan våra egna små privata in- 
köp och affärer och de ekonomiska lagar 
och institutioner, som reglera världsmark- 
naden. A t t priset på kött och galoscher 
och spetsar stiger och sjunker, det ser vi. 
men v a r  p i  fluktuationen beror, har vi 
lekmän merendels svårt att fatta. blänga 
husmodrar konstatera säkerligen förnöjt, 
att korven är billigare och lika bra i den 
kooperativa affären som ' hos slaktare 
Lundström utan att varken reflektera over 
eller ha en aning om den organiserade 
handelns och industrins makt, om koope- 
ration ,trust- och kartellväsen o.s.v. 

Vi tarva upplysning även pi detta om- 
ride bland annat av det slag som Koope- 
rativa förbundets affärschef härom dagen 
meddelade i ett föredrag om kartellorga- 
nisaiionen. 

Kartellen, som utgör en sammanslutning 
mellan vissa fabrikanter i syfte att hålla 
ett bestämt pris på de varor de tillverka. 
måste, framhöll talaren, höja priset på va- 
rorna. Ty när kartellherrarna bestämma 
priset på en vara, ta de hänsyn till den 
svagaste inom kartellen. Det pris. som 
sålunda fastställes. miste alltid bli till kon- 
sumenternas nackdel, ty de bättre skötta 
foretagen skulle ju kunna framställa va- 
ran till betydligt billigare pris an vad den 
sämre fabrikanten kan göra. Mellanhands- 
vinsten. som skruvas upp ideligen, lägges 
också på konsumenten. . 

I kartellens politik ingår också att bin- 
da fast vid kartellen grossister och detalj- 
ister, vilka samtidigt straffas med dryga 
böter, om de bryta kontraktets bestämmel- 
ser. Galoschkartellen har exempelvis en 
punkt i kontraktet mellan grossister och 
detaljister. som stipulerar 50 kr. böter pr 
par galoscher, som försålts under fast- 
ställt pris, och en mellanhand, som icke i 
detalj följer avtalet med kartellen, av- 
staäges helt enkelt från vidare leverans. 

E t t  annat utmärkande drag för dessa 
'kartellbildningar är, att de äro slutna. 
Nya medlemmar vill man inte gärna taga 
in och endast undantagsvis inskrives en 
nyetablerad firma i en kartell. Det är 
sålunda den stängda dörrens politik här 
som pi s i  många andra håll, och bojkott, 
blockad och avstängning säges vara van- 
liga och naturligtvis effektiva vapen i 
kartellbildningens hand. Talaren påpeka- 
de bland annat, att man på en del håll 
finner det fullt naturligt, att t. ex. fem 
makaronifabrikanter sammanträffa och be- 
sluta höjning av priset på makaroner un- 
der det att fackföreningarnas försök att 
hoja priset på varan arbetskraft. motta- 
ges med ett ramaskri. 

Den svenska kooperationens propaganda 
för bekämpande av monopolen tycks re- 
dan ha gjort verkan, slutade talaren och 
citerade ett kartellcirkulär, vari kartellen 
"med hänsyn till allt upprört tal om mel- 
lanhandsvinster och stora profiter'' mana- 
de sina medlemmar till försiktighet "vid 
fastställande av dessa förtjänster". 
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“Var stode vi, om de ej funnits till". 
Det är oftast roligt att läsa en bok, r n e d h j ä l p a r e  haft, både för kvinn- 

som innehåller en föregångsmänni- lig rösträtt och för andra frisinnade 
skas och en arbetsmänniskas minnen, idéer. Vi bli först förvånade över 
minnen samlade underr en långt och hur nära allt ligger oss i tiden. Visst 
innehållsrikt liv. En skildring som veta vi efter årtal när det eller det 
låter oss följa en människas växt och hände Men riktigt levande intryck 
utveckling, hennes upplevelser och av striden få vi först genom den med- 
förhållande till andra, är oftast märk- ryckande skildringen av de männi- 
lig. Vi kunna inte låta bli att fängslas skor. som arbetat de upplevelser som 

av den 
en s k i n  av olika människor. ur vil- Ann Margret Holmgren ger många 
kas öden vi få uppfånga glimtar. allt roande beskrivningar på sina äventyr. 

Kring huvudfiguren samlas mött de arbetande. 

eftersom de komma den skrivande nä- t. ex. när hon tog sig för att besöka 
ra och belysas av skildringen Myc- alla städer och samhällen i Norrland 

ket får man sedan gissa och tänka ut dit det gick järnväg Överallt höll 
själv och själv försöka lägga ihop hon föredrag intresserade männi- och det sällsynt balsamiska 
de spridda styckena till ett helt, Men skorna för rösträtten och bildade för- Iöddret ha skaffat Schéels 

man har ändå fått något nytt att byg- eningar Det var ett jättearbete och 
Di  utvalda beståndsdelarna 

gå på ur sannsagan De verkliga hän- det var ett kraftprov att hålla ut i denna tvål äro värdefulla och 
delserna som beskrivas. hjälpa en an 
finna den inre tråden. som binder li. 

Det är något som särskilt gör in- välgörande tänk bara på Radi- 
tryck pi en när man läser dessa min- umförekomsten i densamma 

nen. Det är hur den unga flickan, Om Ni av någon anled- 
vets olika skeden samman. 

En sådan bok, rolig och på många som fostrats upp i en förnämt och ning ännu ej prövat Schéels 
sätt lärorik är Ann Margret Holm- gammaldags hem med konservativ Radium-tvål - köp hem en 

grens f. Tersmeden, Minnen och Tids- uppfattning, ett ombonat, skyddar a h  i dag 

bilder. som i höst kommit ut på Wahl- välbärgat hem växer till en i ovanlig 
ström och Widstrands förlag. Boken samhälleligt ansvarskännande 
ger en skildring ar livet i gamla fins grad människa, och samtidigt utvecklar sin 
svenska hem. och gör oss bekanta förmåga att som organisatör och ta- 

Den 
heter. l i l la  flickan som i sitt hem inte kunde 
Mai för  oss. som äro unga är be- läsa högt aftonpsalmen utan att staka 

skrivningen av rösträttsarbetet och av sig i förskräckelse och rom sedan led 
kampen mot fördomar och föråldrad av skammen, blev en vittberest of -  
uppfattning i allmänhet. särskilt fentlig talarinna, van att ta sig fram dess författarinna eftersträvat och 
märklig. Inte för att fördomarnas genom svårigheter och med en stor kämpat för, kan hon vid sjuttiofem 
tid skulle vara slut bara för  att vi äro förmåga att övertyga och intressera års ålder Y fullbordat. Kvinnorna 
med. Men det är märkvärdigt att se , Ann Margret Holmgren gifte sig få sin rösträtt och fredstanken blir 
vad man för 50 år redan ansåg viktig vid nitton års ålder och fostrade "~~ alltmera spridd. 
eller farligt eller otillåtet eller nytt. åtta barn Det tycks som skulle detta Liksom alla människor som stå 
När vi vaknade upp till samhälleligt kunna uppsluka en människa. Men främst i eldlinjen där det kämpas för 
medvetande var den kvinnliga röst- nästan från början har hon dock nya tider, så var också Ann Margret 
rätten ett fullborda faktum. Vi ha kraft till övers att komma i kontakt Holmgren under delar av sitt liv ut- 
därför svårt i n  tänka oss. hur det med framstående människor. att ge satt för människors misstro och för- 
kändes att vara fullvuxen utan den och ta i umgänget med den Inte färade ogillande Trots dessa för hen- 
Som allt id tycka vi a n  en sak är gan- minst givande blir i boken den kultur. ne tunga och prövande tider är hela 

föreställa oss knappast det föregående Björnsson, Ellen Key, Knut Wicksell vänkänslans ton, som till sist kulmi. 
arbetet så mödosamt som det verkli- och många andra banbrytare för kom- nerar i orden Nu låte du din tjänare 

själv framför andra och många hen- den lilla späda fru Holmgren under vid Kerstin Hesselgrens omval till 

Radium tvål otaliga vänner - 

med m mängd framstående personlig. lare utföra sitt reformarbete, Viikithalten kontrolleras av Radium 
experten Fil. D ; r  N. Sahlbom 

ska självklar när den är färdig Vi och personhistoria, som knyter sig till boken fylld av en tacksamhetens och 

mande tiders syn och uppfattning. fara i frid. ~ Ann Margret Holm- gen var. 

vi läsa om de vedermödor som hon 
I Ann Margret Holmgrens bok få  Man kan utläsa ur berättelser hur gren yttrar dem inför den glädjefest 

sin Upsalatid var som en moder i riksdagen som firades i Stockholm i 
Zion till vilken alla vände sig för att hört och samlade alla. unga och gam- 

la kvinnor från alla läger i glädje 
~~ denna framgång och liksom till 

få hjälp och stöd. Hon är också själv 
initiativrik när det gäller att ordna löfte för fortsatt gemensamt arbete 
insamlingar för olika ändamål att löfte 
ställa om inkvarteringar åt främman- Vi måste vara tacksamma mot dem. 
de studenter att arbeta för nordisk som arbetat före oss Genom Minnen 

Vid opasslighet 
särskilt dagen efter 
görande och uppfriskande att 

Män n I sko  v ä r d e. 
Im är orättvist att bedöm männi- kring gatorna dir bröllopståget 

skor efter titlar och kläder och börd gå f ram då har man nästan blivit 
AIIa äro ense om detta när det är frå- förskräckt över en sådan grad av skå- 
ga om vanliga människor och i prin- delystnad nyfikenhet och jaktiver. 
cip. I praktiken kan det hända a n  Är det kläder, smycken, leenden eller 
man sviktar och låter sig förvillar. fina hästar man vill se? Ur skön- 

att få eftersom skådespelet blir så -- men ett sådant svaghetstecken länder hetsynpunkt är det inte så mycket 
ingen till heder 
Så mycket värre tycks det när man derstyckat och till stora delar bort- 

av fullaste hjärta tar sig för att lägga skymt. Det hela urartar till sist till 
i dagen sin beundran för just dessa en sorts tävling där största äran 

egenskaper. Den nästan omåttliga tillkommer den som trängts bäst. 

del vid det nyss firade bröllopet har flesta svårigheterna och därför sett 
vittnat om människors benägenhet att mest. Beskådandet blir nästan huvud- 
förväxla väsentligt och oväsentligt saken 
Tidningarna ur vilka man trots allt En gumma vid Kungsgatan rakade 

gjort allt för att leda en vidare @ det delsevis närvarande läkare anskaffade 
inslagna spåret När Dagens Nyheter ambulans för att hjälpa gumman till 
t i l l  sist med jättebokstäver och synbar sjukhus. Hon ville emellertid inte för 
tillfredsställelse konstaterar att ''en- något pris lämna sin plats utan at- 
tusiasmer i Bryssel spränger polisked- brast förargad. Jag vill se färdigt 

I 
hyllning. som kommit de kungliga till sprungit fortast och överlistat de 

är van att hämta sin visdom ha också få foten överkörd av en bil En hän- 

jan vid Astrids ankomst'' blir först 
man förvånad Att spränga en Det ligger nog trofasthet och till- 

poliskedja anses i vanliga fall inte som givenhet mot landsfadern och hans 
en förtjänstfull åtgärd. När det sker hus i dit  översvallande intresse man 
till de kungligas ära blir det uppskat- visat kungligheten denna tid. Men 
tat det är också senationslystnad av 

vis mot de kungliga m ä n n i  s k o r -  falsk a h  betänklig uppfatting om 
na som mot de inte kungliga Rak- det oändliga och underbara som kal- 
om de beskådade kungliga dräkterna las människovärde. 
såväl som bakom enkla kläder kunna 

finnas egenskaper mera värda ''' 
lägga märke till. 

Ett exempel på hur en duktig och 
framstående människa Skymmes bort 
av drottningnamnet är drottning Eli- 
sabeth av Belgien. Hon är som be- 
kant dotter till den kände ögonläka- 
ren och fysiologen Karl Theodor av 
Bayern Genom sin uppfostran har 
drottningen sedan sin ungdom intres- 
serat sig mycket för Iäkekonst och 
sjukvård. Under kriget var hon en 

sin uppgift p å  allvar Drottningen E LG S T R Ö M 
är hedersdoktor i medicin vid ett me- 

dan bodde en av våra kvinnliga 

En sådan uppfattning är liks orätt- kraftigt slag Det hela vilar på en 

En ny bok 
av 

ANN A 
LENAH 

verkligt duktig sjuksköterska som tog 

rikanskt universitet Vid en Iäkar- 
kongress i Amerika för några år se- 

Äventyr stockholmsläkare på samma hotell 
som drottning Elisabeth vilken även 
deltog, i kongressen och hade då till- 
fälle att beundra drottningens rak- 
kunskap. Inte minst intresserade hon 
sig för svensk gymnastik. Själv är 
hon spänstig Som en fjäder. Vid ett inkognito besök i Stockholm besökte 

5:75. 
Fruktsalt-Samarin 
det utrensar osunda och skadliga 

samlingar från kroppen 
de och vigör Pris pr fl. kr. 
2.50. Säljes å apotek samt hos 
drog- och färghandlare m. fl. 
Cederroths Tekn. Fabrik . Stockholm n samförstånd fred och personlig fri- och Tidsbilder förstå vi för ett ögon- drottning,Elisabeth professor Johans- 

blick hur våra startvillkor förbättrats sons laboratorium dar han med stort het. 

Man är nöjd så länge boken äc- Men från den plats, som en gång bli- intresse tog del av hans undersökning 
ker ty den är rolig Och man känner vit uppnådd gäller det att Y.  hur gar. 
sig bli bekant med m människa, som dess vinster skola kunna genomarbe- Om man stått mitt i den folksam 
man verkligen är glad att få till sin tas och förverkligas i anda och san- ling som exempelvis vaktat ut de 
väs. kungligas avfärd från Hovslagarega- 

tan till slottet. eller som tränga m- på berättelsen. 
De är också en lyckligt slut ning B O N N I E R S 

C. H. Mycket a~ det som 

tenskap förrän bortåt 30-års åldern 
a h  när man vet att deras sexuella 
drift kanske är kraftigast i åldern 

männen i allmänhet icke äro återhåll- 
Samma i sexuellt avseende i denna 
tid. och när man vidare vet. att dessa 

När automobilerna i början av det- ning i samhället beträffar, som ägt män, för att nu icke tala om andra 
ta århundrade bör jae  sin framfart, rum under de senaste årtondena tor- åldersklasser, måste ha en kvinnlig 
förut icke anad fick vi ganska snart de kunna betraktas såsom revolution moitié i sin sexuella liv om icke det- 
en automobilförordning Inte lag. nerande i många avseenden Dessa ta skall urarta i perversitet och ona- 

stiftade man för Daedalus och Ikaros ekonomiska och sociala omvandlingar tur, a h  när man vet an lyckligtvis 
har medfört helt andra förutsättnin- de flesta av dessa män icke söka sina 

flykt från Labyrinten och icke heller gar för den mänskliga sexualitetens förbindelser hos prostituerade kvin- 
för Elie himmelsfärd, men när flyg.- framträdande. Det är att tro på kej- nor utan hos andra, dels i Iösaktiga 
maskinerna insattes i trafik i v i n  år- sarens nya kläder, om man tror att förbindelser a h  dels i mera stadig- 
hundrade för befordran av tusen si- den nuvarande äktenskapsformen täc- varande förbindelser med kvinnor 
nom tusen människor, var lagsiftnin- ker de fordringar man nu bör ha på som ha yrke och levebröd. då är det 
ger snabb i spåren Vi började icke det mänskliga sexuallivets legala väl allt skäl i världen för lagstiftar- 
för 30 i 40 år sedan någon lagstift- dräkt Med den nuvarande snäva och na att Y t i l l  att även dessa förbindel- 
ning för utomäktenskapliga monoga- trånga äktenskapslagen blr det så ser om möjl ig  läggas under Iagens 
ma förbindelser. Förutsättningarna många många sexuella förbindelser sanktion och även erhålla en lagligen 
för sådanas uppkomst förelåg icke d å  som samhället har all anledning att hederlig form För så vin som sam- 
Den utveckling särskilt på det ekono- värna och skydda. som komma att gå hället har det allra största intresse av 

Eva Andén: 

Tankeställare inför äktenskapet. dessförinnan. när man vet att 

III Den BY Boken. 

bindelser utan inordna sin sexualitet en kraft som måste inordnas under 
under sådana former att man sexualitet moderna samhällets former och 
ligen kan kräva ansvar för männi- krav Lika litet som den .  gamla 

så måste samhället här vidtaga åtgär- biler, lika litet kan den nya gifter- 
målsbalken som egentligen bottnar i der 

När man skall angripa den a m -  den gamla uppfattningen om äkten- 
hällsskadliga sexualiteten d i  är det skapet som ett helt ekonomiskt före- 
icke nog att börja med prostitutions- tag gälla i d e  industrialiserade sam- 
problemet. som knappast torde kunna hället med människor som kanske 
angripas med någon effektivitet med mer än i något annat århundrade le- 
direkta åtgärder. Skall man komma åt va icke som släktmedlemmar utan 
den måste man begynna med en re- isolerade individer i sin ekonomi me- 
vision av äktenskapslagstiftningen ra bundna vid yrket än vid hemmet 
Denna revision måste bottna i en helt I lagen om barn utom ~- 
a-n uppfattning a~ den kvinnliga och l a ~  om barn i äktenskap — d. 
sexualiteter än det skamvråsät- v. s. lagen om utomordentliga barn 
tande. som lagberedningen och och lagen om ordentliga barn — har 
lagstiftning i övrigt vid nya gif- detta århundrades lagstiftare sökt 
termålsbalkens utformning och fattig- komma till rätta med begreppet för. 
vårdslagstiftningskommitén och re- äldrarskap visserligen valhänt och tre. 
visionssekreterare von Koch vid ut. vande men dock i alla fall ett för- 
formningen av nya lösdrivarelagen sök Bundenheten Vid den gamla äk- 
gjort sig till tolk för Den mänskli- tenskapsuppfattningen visar sig, ju i 

skornas handlande i detta avseende. skjutsstadgan kan gälla för automo- 

miska området vad kvinnans ställ- så att säga lagligen oklädda att dess medlemmar icke äro lösakti- ga ga sexualiteten till måste tagas för vad att man fortfarande laborerar med 



Ett uttalande från en SO^ varit med. 
På en liten gård nere i H a l l a n d  och oförvitliga barnavårdsmännen 

Ekered, fattade man resolutioner i borde vara glada att man tar avstånd 
somras. Bland annat om frihandel, från dem, som missbrukat och miss- 
avrustning, gemensamt världsspråk, krediterat lagen, så att den nu verk- 
förenande av Europas stater. E n  i i -  ligen i allmänhetens ögon fått ett sken 
ten grupp kvinnor offentliggjorde ön- av partiskhet till kvinnornas fördel 
skemål, som när de en gång förverk- över sig. Det är de faktiska missbru- 
ligas, skola revolutionera v ärlden. In- ken, plus alla ljusskygga manliga dub- 
te därför att  dessa kvinnor gjorde belmoralisters fega övervältran a v  all 
dem till sina önskemål, som så många skuld på motparten, som skapat detta 
andra förr dem gjort, men därför att sken, långt innan den farliga resolu- 
dessa önskemål sakta men oemot- tinnen gick ut från Ekered. Förstår 
ståndigt, med nödvändighetens, livs- man verkligen ej, att vi viija ha bort 
betingelsens domkraft komma att hö- varje sådant sken, därför att det ska 
j a  sig upp ur folkens grumliga poli- dur lagen, mödrarna och barnavårds- 
tiska medvetande som de eftersträva- männen? Man måste häpna över att 
de räddningsplankor, vilka verkligen det från kvinnohåll - och från s;- 
kunna bära över några av de blind- dant kvinnohåll som anser sig hålla 
sk i r ,  som den nationalistiska trång- den sociala ansvarskänslan högt - vi-  
syntheten skapat. sas så föga förståelse för hur viktigt 

Men på denna del av Ekereds ön- det är i vår tid med dess starka reak- 
skelista spillde världen utanför tionära strömningar, att vi, som ar- 
knappt ett ord Det var som om man beta för att få bort a l l  särlagstiftning 
blåst ut några rökringar i luften för kvinnor, ta avstånd från ett miss- 

bruk av rättigheter —— vore det aldrig Man måste nästan undra, om någon 
mer än man själv tagit det så högtid- så sällsynt - som kan komma en ng 

att te sig som en särlag till kvinnors 
fördel på bekostnad av mäns rätt. 

ligt i sitt innersta. 
Men så säger man, i medveten a v - ,  Det är en beklaglig missuppfattning 

sikt och fullt allvar visserligen, men eller feltolkning av resolutionen i frå- 
ändå nästan i förbigående, jämfört ga, att vi skulle vilja komma åt 1917 
med Övriga uttalanden, några ord om års barnlagar, eller skulle vil ja ha 
kvinnors plikt att reagera mot de bort kvinnans rätt att gå ed. 
missbruk, som i vissa fall gjorts och Enligt min uppfattning är resolu- kan göras av den nya barnavårdsla- 
gen. Och med häpnad ser man en tionen ett avståndstagande från miss- 
storm röras upp —— och just denna bruk —— för den moraliska verkans 
resolution tages ut bland alla de an- skull . den nu hava kan - och ett 
dra, den ensam får namn och värdig- obs! till myndigheter, mödrar och har- 
het av ”Ekeredsresolutionen” och dis- navårdsmän inför fall, där fader- 

dats, att där bör av ingendera parten kuteras land och rike kring. 

diskuteras, och den har i Tidevarvet 
fått ett så sakligt och utmärkt för- Diskussionsveckan på Ekered till- 
svar, att vidare ordande om den kom för att samla människor kring 
egentligen vore överflödigt, om ej i sociala spörsmål och med varandras 

. 

. 

skapsmöjligheterna tydligen bortblan- 

Det är i och för sig bra att den någon ed begås. 

Från Sovjet-Ryssland. Sagan om Caligdawa. 
En apposition i det kommunistiska par- 

fåglarnas rike”, utgiven på pelare av sten, som uppbära himlens omät- 
tiets högkvarter har rest sitt huvud och, 

Wahlström & Widstrands för- liga slätt; där händer det att de upptäcka åtminstone i yttre mått, åter tydligt lagt 

lag, ha vi hämtat denna lilla någon väg, som bär uppåt, den vandra de sig till vila. Oppositionen med Trotski 

symboliska saga om vägen till då och uppnå pi så sätt det lyckliga land, och Sinovjev i spetsen äro de, som kritise- 
det underbara landet ovan mol- som är deras rätta hem. 

Men så har det ej alltid varit. Den tid 
rat ledningens alltför stora släpphänthet 
gentemot privatkapitalet inom landet och 
mot den kapitalistiska världen utomkring. Mitt på en grön äng stötte jag på en li- fanns len var då jämförelsevis övergången från lätt, jorden och hur till him- man 
Oppositionen anklagas i sin tur av lednin- ten göl, som uppkommit under regntiden, skulle bete sig, det visste alla människor 
gen för att ha vanskött sina departementen, tio til l  femton meter lång. Vattnet hade både levande och döda Vid flodstranden 
att ha s lasa t ,  vansinnigt med pengar på en samlat sig i en sänka i marken och ägde växte nämligen ett  trad, så högt, att de 

den blå färg, som stundom ses i en grund översta grenarna nådde upp t i l l  himlen. 
ständigt växande byråkrati —— särskilt inom tjärn eller damm, då atmosfäriska förhål- Tänk b ra ett sådant träd det var , . , 
handelsdepartementet, vars chef varit Ka- landen och solljus samverka —— en obe- 
menev - och på en gagnlös utländsk pro- skrivlig, högst underbar ton, ej lik in- komma Och det upp trädet till sitt använde blivande de hem, döda de för klatt- att 
paganda, som letts av  Sinovjev, chef för sjöns eller havsdjupets blå, ej heller den 

blå blomm ma eller det blå rade som apor och fladdrade likt fåglar 
från gren till gren, anda t i l ls  de kommo 
upp till själva kronan, där det fanns en 

neralets, vackrare än någon av dessa nyan- 
”Komintern”, den kommunistiska interna- 

ser Och på denna trolska sjö mitt på det öppning till den stora slätten. Och genom 
tionalen. 

den blånande ytan, den hastade de in i de ljusa och härliga med sig har strandat på partidisciplinen, som krusades av den lätta vinden, flöto 
och så följde den 16 okt. de sex opposi- tre eller fyra vita vildänder, vitare än må- 

tionsmännens avbön inför partikongressen, sarna, ty de voro alla bländvita, utan ett 
f ärgstänk. 

brast jag för mig själv. 

Ur W. .H. Hudsons bo& "Idens ände och till de ofantliga murar och 

. nen. 

Oppositionens försök att få massorna blekgröna fältet, på 

boningarna. 

Men olyckligtvis stupade det där trädet 
omkull en dag för länge sedan - ack för 
mycket länge sedan! Och nu skall jag be- 

Man kan ej värja sig för intrycket att 
det legat  ironi i denna avbön, som sam- 

rätta. hur det' kom sig att det föll - det tidigt håller fast vid oppositionens åsikter, 
är helt visst ett av de allra sorgligaste men där i slutklämmen var och en av un- 

dertecknarna "förbinder sig att försvara vandring eller min ritt för att beundra en 
sina åsikter endast under de former, som ! dylik anblick, men de vita änderna sådana Jo, det var som så, att en gammal elak 

gumma dog, och sedan hon klättrat upp i 
trädet. nådde hon i sinom tid den översta antagits genom partiets organisation, ge- jag såg dem i dag, sakta gungande, över- 

nom kongressresolutioner eller av partiets gjutna av solskenet, på en blå tjärn inra- himlakupan och blev mycket glad, när hon 
mad av grönska, tycktes mig präglad av en äntligen anlände till d e  Ijusa och härliga centrala kommitté Och detta förbinda vi nästan överjordisk skönhet och väckte åter 

OSS till i den Övertygelsen, att vad som är til l  liv inom mig minnet av ett primitivt boningarna. Hon var mycket hungrig ef- 

riktigt i våra åsikter kommer att bli anta- folkslags föreställning om ett land ovan ter gade den dem långa hon klättringen, mötte, svarade och när de hon mycket fia- 

vänligt, att det lättvindigaste sättet att get också av partiet i deras helhet, då molnen, där de döda dväljas och det finns 
lika mycket träd och blommr som på jor- skaffa .+ mat var att fånga litet fisk i 
den och alla slags fyrfotadjur och fåglar dess verksamhet skrider framåt.” 

Det tycks som om även Stalin, partisek- även änder, blott med den skillnaden att någon av sjöarna, som lågo tätt bredvid. De gåvo henne också metspö och rev och 
reterare och ledare för den segrande lin- de äro mydtet vackrare än de nere i stof- 
jen, också känt denna ironi. I den rap- tet. Landet ovan molnen ligger så omät- talade om för henne var närmaste sjö låg. 

gumma-^ begav sig åstad, mycket belåten 
med sig själv och med allting och det vatt- port över oppositionens uppträdande, som ligt långt borta, att vi bara kunna urskilja 

han avgav till kongressa i ett fyra tim- dess bli färg. Men på de stora slätterna 

i --- Aldrig har jag sett något så vackert! ut- 

— —— — 

Ofta, Ofta har jag stannat under min kapitlen i mänsklighetens historia. 

oktobernumret av ”Morgonbris”, de 
socialdemokratiska kvinnornas organ, 
förekommit två artiklar som uppfor- 
dra till genmäle. 
I den första av dem: ”Ett omtvis- 

tat spörsmål”, av S. V. förebrås vi 
för obetänksamheten att från en stu- 
diekurs kasta ut en resolution av så 
allvarlig innebörd ”med sina ankla- 
gelser mot 1917 års barnlag, mödrar 
och¨ barnavårdsmän”, och S. V. und- 
rar om-tieitagarna i diskussionsveckan 
på Ekered voro förberedda på reso- 
lutionerna och satt sig in i dem i för- 

. väg. De socialdemokratiska kvinnor 
som varit med, få sig en läxa för att 
även de varit lika besinningslösa som 
de frisinnade. Och S. V. är  bekym- 
rad över alla de falska föreställnin- 
gar om mängden av de åsyftade miss- 
bruken som det nu, efter ’Ekereds 
resolutionen", kommer att vimla a v ;  

hjälp belysa och i möjligaste mån mars långt anförande, säger han, att Cen- finns det Öppningar eller fönster, dem kalla 
klargöra dem ; och resolutionerna vo- traIkommittén ej kunnat tro förklaringen vi stjärnor, och genom dessa fönster lyser 
ro varken påtänka eller uppgjorda i vara fullt uppriktig. Han manar därför det underbara landets klart strilande da- 
förväg, men 
och spontant som det positiva resul- nen, manar till tro på att revolutionens Hur komma de döda dit? Flyga de likt 
tatet av uppnådd enighet i diskussio- idéer skola taga sig fram av egen kraft, svävande fåglar —— uppåt, allt längre och 

längre Uppåt. tills de slutligen komma dit? nerna. Jag tror, att S. V. kunde va- utan hjälp av hastigt yttre våld. 
ra tämligen nöjd, om alla hennes par- 
timedlemmar vore lika besinningsful- alltså förklarat sig vilja hålla på en poli- gen aldrig så högt svävande fågel eller 
la, vakna och socialt ansvarsmedvet- tik, som i tro på oktoberrevolutionens idé- från kroppen frigjord ande kan svinga sig 

na som dessa deltagare i diskussions- ers kraft att tränga igenom, f .  n. icke vill upp till en sådan ofantlig höjd. Men när 
veckan på Ekered. gå bröstgänges fram vare sig mot det minniskor dö, ha de blott tanke och träng- 

Den andra av förut nämnda artik- tredskande kapitalistiska utlandet eller in- tan efter det där landet, ingen ro, ingen 
lar i "Morgonbris" av Sigrid Lundin, landet, enkannerligen bönderna. Däremot glädje finna de här, utan de irra hit och 
går så långt utanför hövlighetens har beslutats en snabbare takt på landets dit på jordytan, flyende från mänskliga 
ram, att jag helst lämnar den helt industrialisering, särskilt genom stora elekt- varelsers åsyn, till och med sina närmaste 

riska anläggningar, som även äro avsedda anhörigas och vänners. Ty  de äro nog åsido. 
att komma jordbruket till godo. osynliga för dödliga ögon, och de lida out- 

sägliga kval, när de finna, att ingen kän- 
ner igen dem. ingen hör dem, när de tala. 

I Därför fly de om dagen, när folk är 
uppe och i rörelse, till skogar och öde- 

framkommo naturligt till en i d é e r n a s  kamp mot oppositio- ger ned till oss, när det är mörkt. 

Den segrande linjen inom partiet har Visst kunna de flyga som fåglar, men in- 

Ekered i november, 
Rut Adler. 

— 

under det att de kvinnor, som reso- 
lutionen åsyftar äro ett litet försvin- 
nande fåtal. 

J a ,  naturligtvis äro de ett fåtal i 
förhållande till antalet ogifta möd- 
rar, men försvinnande är detta fåtal 
tyvärr inte, ty, som i Tidevarvet rik- 
tigt påpekats, ett enda fall av miss- 
bruk ropar högt, nedan alla fall av 
riktigt bruk tiga. Men resolutionen 
åsyftar ju  endast en reaktion mot 
missbruken. Och ändå sk al l  man hö- 
ra att man anklagat lag, mödrar och 
barnavårdsmän. De äriiga mödrar- 

två lagar om barn, klass I och klass tionerade sexuella förbindelserna, även göras. Lysning och uttagande av äk- fria förbindelserna med all säkerhet 
II, med olika underavdelningar. Man kunde avse sådana förbindelser, som tenskapsbetyg j u  egentligen en äro flera nu än för 10 år sedan och 

bör j u  hoppas, att denna reglering av ingingos utan att de medförde andra kvarleva från gångna tider och borde med all säkerhet kommer att vara fle- 
föräldraskapet skall kunna ske mer ra- förpliktelser för kontrahenterna än icke upptagas. Tvegifte borde givet- ra om 10 år mot nu, dels att om en 
tionellt och mer med hänsyn till barnen trohet i sexuellt avseende och under- vis betraktas som ytterligt vanhed- reglering, en sanktion av dessa fria 
än med hänsyn till det gamla sakro- hållsskyldighet för mannen gentemot rande brott med ty åtföljande konse- förbindelser icke äger rum efter för- 

nuftiga grunder, dessa fria förbindel- santa äktenskapet än vad hittills hustrun i händelse av moderskap un- kvenser. 
skett. Detta löst skisserade förslag fram- ser i sina konsekvenser komma att 
sig. med att bara tänka sig en regle- förbindelse bleve 1 :sta klass barn en- lagt till diskussion och med en allvar- bliva riskablare för samhället än om 
ring av föräldraskapet, man måste gå ligt terminologin här ovan; att dessa lig avsikt att fä dessa icke endast för  en sanktion äger rum av dem, dels att 

marker, där de lägga sig, men om natten 
komma de fram för att ströva omkring på 
jorden i skepnad av ugglor och nattskä- 
ror, lommar och rallfåglar och alla andra 
rolösa nattfåglar med vilda och klagande 
läten. Natt efter natt sväva de omkring, 
klagande sin nöd och bedjande dem de 
mota om någon upplysning om, hur de 
skola bete sig för att undslippa från jor- 
den och äntligen nå de dödas land. Men 
ingen kan ge dem något råd, för alla ha 
det lika illa ställt och känna ej till vägen. 
Men äntligen efter månader, ja kanske år, 
komma de under sina irrfärder till vär- 

~ 

är  

Man får emellertid icke nöja der viss tid, och så att barnen i denna 

längre, som ovan påpekats. förbindelser kunde ingås på så vis, att den enskilde, individen utan även för 
Det vore önskvärt om man verkii- kontrahenterna exempelvis till borg- samhället fruktansvärt allvarliga pro- 

ken kunde få till stånd en diskussion mästaren, resp. häradshövdingen,. av- blem genomdiskuterade kommer sä- 

om dessa förhållanden. 
icke kunna tänka sig att man med bi- och samvete om frihet frän äkten- stand. Jag väntar t. o. m. förakt och 
behållande av den nuvarande äkten- skapshinder samt inför nämnda myn- underkännande av min allvarliga av- 
skapslagen - helst med några viktiga dighetsperson finge avgiva förklaring sikt. Det kommer kanske på sina håll 
ändringar särskilt vad gäller tillämp- att de inginge dylikt äktenskap med att bet rakt?^ såsom samhällsupplösan- 
ningen på äktenskap ingångna före varandra och så konfirmerade avta- de, kanske sedlighetssårande rent av 
1921, namnfrågan m. m. - kunde let med att skriva sina namn i - vi och som en spik i "det gamla heder- 
införa en sanktionering av förbindel- kan kalla det —— Den Blå  Boken. För- liga äktenskapets" likkista. Men jag 
se ingångna utan de konsekvenser i utsättningarna skulle givetvis även ber: se förslaget mot bakgrunden dels 
ekonomiskt avseende, som den nuva- vara 'att förbindelsen skulle kunna av att skilsmässorna i "det gamla he- 
rande äktenskapslagen medför. Kunde upplösas på den ene partens yrkande derliga äktenskapet" mer och mer 

Skulle man lämna skriftlig försäkran på heder k rt på sina håll att möta starkt mot-' 

öppenhet, ärlighet och hederlighet i 
det sexuella samlivet är den bästa och 
säkraste grunden för sedlighet. Om 
den nuvarande äktenskapsformen 

icke utbygges och så att säga 
förses med moderna bekvämlig- 
heter, kommer den att om några &- 
tionden vara en så gott som Över@- 
ven och tom byggnad, vittnande om 
den formfulländning och slutenhet 
som det nuvarande lagstiftningsarbe- 
tet har vetat giva åt en rättsbyggnad, 
som aldrig borde få vara till för sin 
egen skull utan endast och uteslutan- 

man icke tänka sig, att äktenskapsbe- - dock med båda parternas vetskap ökas, dels att antalet ingångna äkten- de för dem, som där skall bygga och 

greppet, allts: de av samhällets sank- - och att då anteckning härom skulle skap knappast torde ökas, dels att de bo. . . . 
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nades henne i munnen, när hon tänkte på de  
grön- ah blåspräckliga och röd- a h  gul- 
spräckliga små fiskarna, som voro så lätta 
att fånga och rara att äta. Det var en li- 
ten rund sjö med klart vatten, som min- Frisinnade Kvinnor i Uppsala 
niskorna hon talat med visat henne till och hade tisdagen den 2 november sin an- 
då hon kom närmare såg hon, att vid dess dra sammankomst för terminen, var- 
stränder stod en hel mängd falk. Alla vid beslöts att föreningen skulle ut- 
hade de metspön i händerna. Men in av sända ett upprop till kvinnorna att liv- 
de metande, som råkade vinda på huvu- ligt deltaga i de förestående stadsfull- 
det, fick syn på den gamla gumman, som mäktigevalen. 
hon skyndade fram mot sjön, a h  för ro Efter sammanträdet följde ett of-  
skull ropade han till dem, som stodo när- fentligt föredrag av advokat Eva An- 

- T in^ här kommer m gammal käring drivarfrågan just nu". Anslutningen 
nyss anjänd, för att meta upp fisk, låt oss var glädjande stor från allmänhetens 
tränga ihop oss a h  säga, att här finns sida och en livlig diskussion följde 
inte plats för henne, a h  d skratta vi i i  på föredraget. Bland andra deltogo i 
henne, när hon helt plötsligt får vända om! diskussionen en hel del systrar från 

Här torde nog vara skäl att lämna läsa- Samarithemmet, vilka bedriva s. k. 
ren den upplysningen, att en del av min- räddningsverksamhet bland de prosti- 
niskan, som döden ej har någon makt över, tuerade samt räddningsverksamhetens 
till det yttre är en noggrann avbild av föreståndare, pastor Centervall, som 
människan i levande livet. För dödliga betygade att han i stor sett delade ad- 
blickar är hon osynlig, eftersom hon är av vokat Andéns kritiska uppfattning 
ett så tunt ah fint material, men de hin- gentemot det von Kochska förslaget 
sovna i sin fortsatta tillvaro Y henne d till ny lagstiftning i ämnet. II^^^^ 
som hon var pi jorden, ung eller gammal, förslag fick icke någon försvarare un- 
vacker eller ful. En åldring har kvar sina der di-kursionen. 
gråa hår ah rynkor. a h  hans ansikte 
vittnar alltjämt om de kval a h  lidelser 
ah vedermödor, som han genomgått. Och Nya kvinnliga stadsfullmäktige. 
på samma sätt som med ansiktet och hela I stadsfullmäktige i Västervik har  
kroippen förhåller det sig med sinnet; om vid de nyss förrättade valen invalts 
det varit elakt och fullt med onda lustar, t v i  kvinnor, doktorinan Sigrid I Lund- 
d bo de kvar där ännu Men läsaren bör gren, tillhörande Frisinnade Kvinno- 
också veta, att detta tillstånd ej varar be- och sjuksköterskan Maria Eriksson 
ständigt, för i denna k l i n  a h  rena luft socialdemokrat. 

tat ej stå emot, de blekna ah slätas ut i Skåneförbundets minnesfest, 
samma mån som den nya, lyckliga tillva- som i förra numret omnämndes, kom- 
ron utövar sin verkan, själarna antaga mer att äga rum å tad dr hotellet i Es- 
åter ett ungdomligt yttre, och den gynn- löv söndagen den 14 november kl. 12 
samma förändringen sträcker sig jämväl middagen. Programmet kommer att 
till sinnelaget. Men ack - den gamla inledas av docent Hilma Borelius, 
gumman hade ännu inte vistats så länge i Lund, med en återblick på de  gångna 
de salig boningar, att vare sig hennes åren efter rösträttens genomförande, 
utseende eller hennes hetsiga humör hun- vad dessa år skänkt oss av erfarenhet, 
nit undergå någon förändring till det mognad, kanske ock av besvikelser. 
bättre Anna T. Nilsson. Malmö. k kommer 

Därför hade de metande omkring den därefter att tala om ”De senare årens 
l i l la sjön inte väl fått se nykomlingen, förr- fredsarbete”, ett ämne, som icke rät- 

livet ah fortfarande var - en ondskefull strävat för medborgarrätt äro för- 
gammal gumma. Och som de voro hi- samlade. 
gade för skämt, lydde de genast uppma- 
ningen Då hon kom närmare packade de 
ihop sig så tätt de kunde a h  ropade: 

Mötesplatsen 

mast homom. dén över ämnet: ”Den kvinnliga lös- 

M. T-G. 

kunna de spår, som ålder a h  lidanden ris- 

% de + vad hon varit under jorde- teligen bör uteslutas, där kvinnor som 

T I D E V A R V E T 

Anda och konst. 
(Forts. fr .  sid. 1.) 

som sy n e s rätt för  dig, ä r  rätt 
för dig! Det är detta hävdande av 
människans suveränitet gentemot all 

vedertagen och schablonmässig lag el- 
la vana, som Sokrates fördjupar 
ned i den samvetspunkt,  varifrån den 
tidens och alla tiders Sofismer alle- 

Det berättas om Sokrates, att han 
endast gick på teatern, då Evripides 
spelades. Och man förstår det. T y  

Den för Tidevarvets läsare be- 

Evripides har  drivit problemen till 
sin spets, dit där  de sätter sin udd Stockholm har just nu ett mycket märk- 
mot den enskilda människan, liksom ligt besök, som liksom innebär en bekräf- 

för att undersöka, om någon fast telse Sverige. av, att paneuropas idé kommit till 

punkt står att finna. där  den gamla kante greve Coudenhove-Calergi, upphovs- 
vedertagna ordningen vacklar. Pro- mannen till tanken på d u  förenade Europa, 
blemen för han oftast fram genom har nämligen kommit hit för att  i Sve- 
kvinnor - av hans nitton till efter- rige verka för utbredandet av sin stora 

Som Tidevarvets läsare påminna sig var 
världen bevarade dramer äro tolv ut- 
präglade kvinnodramer - kvinnor, greve Coudenhove-Calergi själen i den ny- 

som off ra  sig, kvinnor, som ryckas ligen hållna första paneuropiska kongres- 
bort av passionens eller inspirationens sen i Wien. Innan man kommit så långt 

yra, kvinnor ,som drivas till osläck- som till kongressen, hade den paneuropei- 

lig protest mot krigets förfärlighet, ska av Coudenhove grundade unionen r- 

och - kanske först och främst Me- dan bestått i tre år. 
Målet för unionen 

är att uppnå fred, välstånd a n  säkerhet 
dea. Medea är främlingen i Grek- Man vill borttaga tullmurar a h  rustningar 
land, barbarkvinnan från Kolchis vid länderna emellan a h  upprätta skiljedom 

kort, kärleken till en hellenisk man. jer: den politiska, den ekonomiska och 
som sviker henne och stöter ut hen- ten har sin medelpunkt i Wien, där unio- Det av N F. K. Sverige utarbetade 
ne hjälplös i främlingslandet. Då nens byrå är förlagd till Hofburg. Wiens LIVSTYCKET 
reser sig Medea - hon ser med ens gamla kejsarborg. Den ekonomiska verk- för barn a h  vuxna 

vad som är kvinnans lott, att vara samheten har sin centralbyrå i Bryssel, där dare och smalare typ utarbetade av Sv. 
mannens trälinna rätt och slätt, hän- man ägnar sig i t  undersökningar av de Kv. Centr. Förb, för Fys. Kultur, fin- 
visad till honom, annars vanära och ekonomiska förutsättningarna, inte minst nes a h  kan beställas i 

skam. Det sägs, kvinnan har det Den nationella riktningen innebär utbre- Götgatan 95 - Stockholm 
Telefon S. ii& 

lugnt och skyddat i hemmet, medan dande av en allmän kännedom och upp- 
mannen är i strid. Men hellre tre fattning om sättet för Paneuropas för- 

an en gång bliva mor. 
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Svarta havet, som satt in allt på ett i tvister. Unionen arbetar efter t ic lin- 

möjligheten av att ta bort tullarna Anna Ahlströms Sybehörsaffär, 

gånger bära sköld och spjut i striden verkligande 
Greve Coudenhove-Calergi hade på sön- 

dagen en sammanträde med flera av våra 
Medea reser sig mot vanäran, som politiker bl. a. statsminister Ekman, baron 

Th Adelswärd, borgmästar Lindhagen m. 
fl för alt överlägga Om möjligheterna för 

Svart på vitt 
- Här finns inte plats för någon mera, 

som vi l l  fiska - gå du längre bort a h  

Ja, gumman gick vidare, men de som 
stodo längre bort, tycktes också det var 
roligt att mota henne a h  skreko i sin tur: 

- Nej, du gumma här finns ingen plats 
för dig, du får gå vidare. - och så gick 

hela sjön runt a h  kom tillbaka till plat- 

leta rätt på något annat ställe åt dig 

det undan för undan, tills hon vandrat 

sen, där han bö ria^ Och dir togs hon på - för människor Otillgängliga. Den är 
nytt emot med skratt ah ropet: världen bävade i sina grunvalar av stö- Men 

ingen plats för dig. färade. Först när da sågo trädet, som 
Då kastade hon i vredesmod metspöt stått som en e l d i g  grön pelare och nått gare än den hårda klippan. Och ger 

ifrån sig, förbannade människorna, därför ända upp i himlen, ligga utsträckt tvärs du dig ut på Medeas branta toppar, 
att de gjorde narr av henne, och sprang över världen, förstodo människorna det skall du förgäten ligga därunder. Låt 
bort för att slippa h o n  dens skratt. Gerda Lun- 
när hon kom tillbaka till den öppning, ge- Så slutade det stora trädet, som har deqvist har vågat. e j  som diktare 
nom vilken hon kommit in i himlen, klev namnet Caligdawa och nu slutar också 
hon ned på det stora trädets grenar och min berättelse, som jag en gång hört från men dock som nyskapare. ge sig ut 
började sin långa klättring tillbaka ned till visa gamla mäns läppar - visa gamla män på Medeas branta toppar, och hon 
jorden Av ana döda, som nått det hi^ som överlämnade sin stams historia och har Karat. 
liga landet var hon den enda, som vänt det sina traditioner Il en bland dem verkande 

den - till evig sorg och skada för oss tidiga ungdom om dern i den bok, som 
andra . . . 

När hon kommit ned till jorden var han - - - 
uppfylld av raseri och hämndlystnad, och Min blå tjärn med de sakta gungande ( f rån 200-talet f. K.) som liksom i ett 

enda mäktigt ackord ramlar stoicis- så förvandlade hon sig till m stor vatten- vita fåglarna och sin inramning av ett vår- 
råtta. Sådana råttor funnos invid floden, grönt fält, sina av vinden framkallade lätta 
där hon haft sitt hem. men den här var krusningar, aIlt i belysning från en strå- mens syn på världen och människoli- 
stor som en jakthund ah hade fyra stora lande sol. verkade likt en plötslig uppen- vet. Och hon har  låtit växa fram 

kissos-sagans hela naturfriskhet och i den övre och hi i den nedre käken. Hon 

naturmystik och dess skiftande livs- 
ville nu reda sig ett bo inne bland det väl- 
diga trädets rötter, ah till den ändan 

djupa innehåll. 
Nationalmuseums chef, överinten- 

började hon gnaga i trädet, hon arbetade 

denten Gauffin, slutade sitt tal vid 
d ig  och natt i många dagar, månader a h  

södagskvällens hyllningsfest för  
runt omkring den himmelska sjön burit sig Gerda Lundeqvist med ungefär föl- 

jande ord : 
Fru .Gerda Lundqvis t  har  alltid 

rört sig på höjderna. Hon hör till de 
få  utvalda, de få, sam inom vilket 

kända tacksamhet till fru Lundqvis t .  

uppgift hon förelagt sig, d behövde han 
ban finka på hur nedrigt de dir själarna 

åt mot henne a h  hur de skrattat åt henne. 
Då r inn  sinnet genast på henne a h  hon 
fick nya krafter. 
På detta sätt blevo de stora rötterna a h  

den nedre delen av stammen genomborrade 
av den gnagande vattenråttans tänder, ah Konsulterande verksamhet konstens område det vara må, nå 
det uppstod en stor utholkning i trädet. jämte inköpsförmedling f ö r  mästerskapet. Hon är en konstnär- 
Men ingen hade reda på, vad den elaka möbler. armatur m. m. inna av Guds nåde! Och då vi, hen- 
gumman höll på med, för de  väldiga mäng- Mattor, gardiner, broderier 
der stickor a h  spån, som hon kastade ut, 

sköljdes bort av regnet a h  strömfåran i 
den stora floden. P i  d sätt verkade hen- 

nog slät och jämn att se på. 
-Nej gumma maka dig iväg, här finns ten a h  alla dess inbyggare blevo helt för- går någon in på den, är den s k r o v l i -  

Och rysliga som skett kransarna vara ifred !” 

Och hon har vågat mer än detta. 
ryggen a h  nu begav sig tillbaka till jor- missionär Och sedan läste jag i min Hon har visat möjligheten att göra 

hörbar och förståelig för nutidens 

jäktade människor Kleanthes hymn, 
han upptecknade traditionerna uti 

tänder, hårda och vassa som huggjärn, två barelse, en tindrande reflex från det fjär- för oss (i Ovidius’ verskonst) Nar- 
ran landet ovan molnen. 

år. Och blev hon ibland trött på den dryga HEM- 
I N R E D N I N G 

nes äni ide ni irer. nu uttala vår djupt 
f ä n  egen ateljé. 

, 

Marsch i säng! bildandet av en svensk propagandakommit- 
Hur dags bör barnen gå ah sig, lägga té för den paneuropeiska unionen 

- Man har ställt sig mycket förstående är en fråga, som besvaras mycket olika i 
för tanken I Sverige, fast man inte förut olika hem. Det kan säkert ha sitt intres- 
haft någon kommitté här säger greve se att höra, vad den även hos oss kände 
Coudenhove-Calergi vid ett samtal, som vi och uppskattade skolläkaren i Oslo, dok- 
haft med hmom. Vad som nu måste ar- tor Carl Schiötz har att säga om saken. 
betas för är skapandet av en stark allmän ”Får inte ett barn tillräckligt med sömn”, 

gode. Men nu måste genom 
opinion för Paneuropa 

verkan tanken bli ytterligare spridd och 
befäst Förr än den allmä opionen anpassas efter barnets ålder.” 

Början har varit säger han, ”så är det ingen idé, att man 

Sömnen är a och o a h  bör 

förverkligad. kan d e tänkas För att ytterligare understryka sina teo- 
rier i detta avseende har dr Schiötz i - Vad vi framför allt måste hålla fast ”Idrettsbok for gutter” uppställt ett sche- 

fast vid är, att det för framtiden bara ma upptagande den för olika åldrar bästa 
finns att välja på fortsätter d e r  riktigaste sängtiden. Hans recept ly- 
greve ove-Calergi. Antingen mås- der sålunda: 
te vi sluta oss samman, eller 8 år gamla barn böra i säng senast kl. 

inte. 

ressens med- kommer och klagar på det allmänna häl- 
sotillståndet. 

der Något tredje gives 8, 9 år 8,15, 10 år 8,30, 11 år 8,45, 12 år 
9, 13 år 9,15 samt 11-18 års barn 9,30 

Under den korta stund vi sammanträffa Det skulle utan tvivel vara mycket nyt- 

Med ärkebiskopen har han sedan länge Kungl. Maj:ts nådiga tågordning. Arbets- 
hemmet Emaus vid Norrtälje har i fem 

brevväxlat. 
- Jag  kommer tillbaka till våren, säger 

greve Coudenhove-Calergi, och vi hoppas år försökt att I i  kona en tomt av tuIIver- 

di. rit han kommer att hålla flera före- ket för att gräva en brunn och få vatten 

drag om Paneuropas utveckling a h  pla- till sina skyddslingar Tullverket vi l l  lika 
nerna för arbetet. Det gäller att till dess gärna sälja tomten som Emaus vill köpa 
göra sig förtrogen med tanken, så att den den, men Kungl. Maj:t måste också säga 
inte är oss främmande, utan vi äro redo 
att gripa oss an med det nyskapande ar- sitt ord i frågan. Och det har som sagt 

tagit fem år, under vilken tid ärendet 
betet c.C. H vandrat fram och tillbaka mellan ämbets- 

verken och sysselsatt minst ett 50-tal äm- 
bets- a h  tjänstemän. Handlingarna ha 
förökat sig, så att de nu tillsammans bilda 
en lunta av ett högst ansenligt omfång. 
Och nu hemställer Kammarkollegium om 
ytterligare utredning. Tomten kostar 1,000 

av socialt a h  kulturellt intresserad kvinna kronor, men vad kostar månne utrednin- 

Plats önskas 

omkull som med ett dån av åskan, så hela 

nes onda uppsåt ända till slutet, och en dag 
började trädet vackla och svaja för den 
starka blåsten, a h  till slut stupade det 

är det med den varma förhoppnin- i 30-årsåldern, som efter upplöst äktenskap, gen? 

honom varvet f v. b. 

gen, att vi ännu länge, länge måtte få  intet högre önskar än ett arbete at, ägna 
njuta av hennes härliga kona .  

Vi andra gäldenärer instämma med handstil. Svar till ”Sola virino”. Tide- ning att göra ty då ginge det kanske med 

Det är nog tur, att Kungl. Maj:t inte 

sig i t .  Äger mångårig affärsvana och god har med ens egen lilla privata försörj- 

oss lite var som med gräset och kon 

Mästersamuelsgatan 6. 
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