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Rubriken till artikeln U p p- 

o c h  n e r v ä n d a  världen 
är lånad ur tyska utrikesministern 
dr Stresemanns tal vid mottagan- 
del av fredspriset i Oslo. . 

R å d f r å g n i n g s b y r å n  
u I v i d g a s och i anledning härav 
har Elin Wägner givit en översikt 
av dess tvååriga verksamhet. 

Ledaren genomför obarmhärtigt 
en parallell mellan fascismen och 
mul- och klövsjukan. 

Del kan erinras om all fascis- 
men i sitt hemland nu räknar över 
en milion offer: 960,000 män och 
70,000 kvinnor. De skulle säkert 
varit många flera om inte partiets 
portar länge varit stängda för dem, 
som icke passade på de första 
åren. Nu äga endast barn tillträde. 
Mussolini förstår att det gäller att 

forma det första jaget. 

Under rubriken D e öt f ö r s I a 

j a g e t äro samlade några spridda 
intryck från den nyligen avslutade 
barnavårdskongressen i Stockholm. 

V a d  s o m k a n  h  ä  n  d  a  
- i Norge. 

lnom några få dagar ha kvin- 
norna fått två a v  sina önskemål 
genomförda: skärpta straffbestäm- 
melser mot sedlighetsförbrytare och 
familjelön åt stadstjänarna. Stri- 
den om dessa frågor har som a,. 
tikeln utvisar inte varit utan sina 
poänger. 

Nästa vecka: Recension av Ang- 

elica Balabonovs minnen. . 

Under Nationernas förbunds be- 
skydd har nyligen hålilts en all- 
män förberedande nedrustnings- 
konförens som för denna gång as- 
slöts utan att egentligen ha gjort 
mera än diskuterat rad som menas 
med rustning och nedrustning. 

För närvarande pågår Amerikas. 
Englands och Japans konferens om 
minskning PI rustningarna till sjöss. 
Det ser just nu ut som om den 
snarare skulle resultera i en ökning 
av resp. flottor, enär Amerika för 
prestigens skull anser sig nödsakad 
att öka antalet av sina kryssare upp 
till del antal England anser behöv- 
lis för att skydda sina handelsför- 
bindelser. Från 15 kryssare skulle 
Amerika då som resultat av ned- 
rustningskoferensen åka upp till 
i l l !  

Vad är egentligen en nedrust- 
ningskonferens? Det är ett försök 
av en rad framtida fiender att kom- 
ma överens om från vilka punkter 
de skola starta vid nästa krig. Man 
ser dem som löpare strax före 
startskottet arrangera sig i respekti- 
ve ställningar var och en mycket 
noga att för sin del inte avstå från 
större fördelar än de andra avstå 
från. 

En nedrustningskoferens förut- 
sätter krig. en avrustningskonferens 
skulle förutsätta fred. 

Del vore i och för sig mycket 
fördelaktiigt om Japan, England och 
Amerika kunde komma överens om 

Upp- och nervända världen. 
~ Plikten till självberöm. 

»De tider som kommit efter Locarnofördraget ha varit upp- och nervända.» Dispyten om vem som löste skolfrågan 
Ur Stresemanns Nobeltal i Oslo, är bland det lustigaste som förekommit 

på sista tiden. Det har inte varit J myc- 

Svenska folket har nog trott att det va- 
minskat flottbygge, ty del skulle av- unga kvinnorna förespår han en rit Verner Rydén ända tills dess statsmi- 
lasta folks budget, och de mycket aktiv del i kriget (men icke nistern i slutet pa juni förklarade att äran 

skulle få bättre affärer, men det genom att servera kaffe, som Lot- först och främst tillkom regeringen. Se- 
torna tro!) Striderna komma all dan anmälde sig pr,.mpt andra spekulan- 

denna aIlvarliga fråga i flera dagar. När 

skulle inte trygga freden. 
är mycket betecknande all utkämpas till lands, till sjöss och i ter pi  äran och faktiskt sysslade både 

mill i den allmänna klagan över luften, där formliga lufthärar kom- ledareskribenter och enklare folk med 
Förenta staternas omedgörlighet ma att stå mot varandra. 
och ovillighet att förstå varför Eng- Den allmänna nervositeten inför debatten tog slut, visste man inte vem 
land måste ha 70 kryssare för att en så hemsk framtidsutsikt föran- av herrarna Rydén, Reutersköld och 
trygga sina handelslinjer, så kom- leder t. o. m. Svenska Tribunen i Ekman det är som man skall tacka. Man 
mer en auktoritativ röst från U wyork till oroliga funderingar vet bara att del inte är stadsrådet Alm- 
S. A. som säger låt oss vara med d anlednig av dr nyligen full- qvist, eller professorerna Bergman och 
görliga. Vad spelar del för roll om bordade atlantflygningarna. 
vi gå med på det engelska försla- går att flyga över atlanten, då Förresten är del orätt att påstå att det 
get? Vi kan ju bygga luftskepp i kan ju Europa sända en Iuftarmé är mellan tre enskilda individer som hi- 
stället, det går fortare och är bil- mot oss! Böra vi inte rusta oss med storiens gudinna tvekar med lagerkran- 
ligare, och i krigstid bli vi ganska en luftflotta till skydd mol Euro- sen i sin hand. De ha icke begärt någon 
snart färdiga med de där kryssarna. pa?› 

Fint folk tycket inte om att höra talas 
visar det orimliga i att hoppas på mönster begagnat sig av - Englands för mycket om sina förtjänster, än min 
någon fredsgaranti ens om en över- brytning med Sovjet för att anordna dre att påpeka dem. Man tar inte för- 
enskommelse om minskning av brytning med Sovjet under vilken man tjänstmedaljen från en annans bröst och 
stridskrafterna skulle komma till skrämmer pengar ur folket som ett fäster den på sitt eget. Man låter sig de- 
stånd. slags livförsäkring mot ett väntat koreras inom de kretsar som dela alla 

av ett västeuropeiskt block. äror emellan sig, men man dekorerar sig 
måtte marskalk Foch ha orätt, när Under tiden försäkrar England att inte själv. Och skulle man inte få nå- 

Känns manövern igen? 
åren — då komma ändå alla att Det är i sanning inte underligt, då behöver man inte hålla god min, ja, 
anstränga sig till det yttersta för att om Tysklands utrikesminister Stre- man bör det inte ens. Där gälla icke sam- 
med alla medel förinta fienden. semann i sitt Nobeltal i Oslo säger ma regler som för individens uppförande. 
Och därtill föreligga just nu utom- att jordens folk just nu hemsökas Då gäller det att för kommande tiders be- 

av  en kris och plågas av misströs- hov infånga alla förtjänster av att ha fört 
st intresse tan om freden. »De tider som kom- goda förslag i hamn och avstyrt dåliga 
generalen mit efter Locarnofördraget ha va- Det är inte bara viktigt att en god sak 

I 
dessa I Det 

»Om Wohlin. 

in för egen del. 
Vilket yttrande för var och en be-  och  i Rysland har man efter vårt 

Si r  startskottet smäller — a n f a l l  

han i dessa dagar profeterar om ett 
krig inom de närmaste 15-, 20 Men när det gäller partiets förtjänster, 

det inte har en tanke på anfall. orden, så håller man god min. 

ande krig. rit upp-och-nervända.» genomförts utan vilket parti som genom- 
För partiets räkning får man 

däri, säger han. lnte bara männen detta yttrande får en särskild un- vara hur skrytsam som helst. Man får 

bli soldater utan även kvinnor och derton, när det fälles av en repre- gärna berömma det på andras bekostnad. 
barn. Var och en av dem kommer sentant för Tyskland, del land som man bör också söka nå en skenbar upp- 

höjelse genom att nedsätta andra partier. att få sin bestämda uppgift. De 
Denna tunga plikt till självberöm är en 

av partilivets värsta sidor. 

Ty av pliktkänsla mot partiet måste den 
enskilde avstå från ett av de förnämli- 
gaste nöjen som finns nämligen att stilla 
iakttaga hur andra plöja med hans kal- 
var. Det är så mycket mera smärtsamt 
som det nöjet inte bjuds så ofta. Men 
tänk, när den nån gång bjuds, vad det är 
rörande att se att folk håller till godo 

sexuellt avseende okunniga, tafatta med ens kalvar . Här talas inte om den 

och oavsiktligt grymma män, och osjälviska glädjen av att se en god sak slå 

har under dessa år lärt sig upp- 
sig igenom, därför att del är en god sak. 

skatta deras villighet a t t  ta emot eller mindre prydliga former av person- 
upplysning och förstå för dem hit- lig tillfredställelse. Nej, här menas helt 
tills främmande mänskliga syn- enkelt den mycket mänskliga privata nö- 

jet att vara den osynliga motorn som dri- 
punkter. ver handlingar eller inspirerar till tan- 

tillhört den kroppsarbetande klas- kar De flesta av oss få umbära alla sorters 

sen. Det var också från början av- maktrus, men för det kan man väl förstå, 
att detta rus är av ett finare märke in sikten. 

Impulsen till byråns startande det som uppstår ur applådernas eller 
var medlidande Doktor Nilsson självapplådernas enkla kronbrännvin. 

hade sett arberarhustrurna både Man byter en plumpare högfärd mot en 
på polikliniken och i deras hem. finare. Men när man ger bort sin för- 

Hon kom i kontakt med dem, när alla gånger man skyllt ifrån sig. 

de redan voro utarbetade och ut- - Det var inte mitt fel! Den frasen HI- 
sugna och familjen blivit en över- ger tillreds på tungan. Ibland .*. del inte 
mäktig börda. Hon visste att dessa  mitt fel ibland kommer jag snart eller 

fäder och mödrar i sin uppgift som långt om länge underfund med att det 

släktets förnyare voro hjälplöst 
var mitt fel. Men inte alla gånger erkän- 
ner jag det. Jag skäms. Jag är rädd om 

överlämnade åt  okunnigheten och min auktoritet. Jag får kanske behålla 

slumpen och sig själva. Mitt i ett  den men till priset av ett visst självför- 
civiliserat samhälle en skräpig na- akt. Men om jag nästa gång med nöje lå 
turpark, ett vildsnår, där så primi- ter andra ta min ära, då återställer jag ba- 

tiva förhållanden härskade som Devinez. 
lansen. Inte sant hr Ekman. 

kunna lämpa sip för vildar. 

taga del Det är inte för mycket sagt, och fört den. 

Forts. å sid. 4) 
- — 

Den glädjen sopar undan aIIa olika mer 

Byråns klientel har i huvudsak 

tjänst åt andra så får man också avlat för 

(forts å sid 4) 

Rådfrågningsbyrån utvidgas. 
Av Elin Wagner. 

Det är nu jämnt två år sedan Ti- 
devarvets rådfrågningsbyrå för 
föräldrar hell blygsamt — och 
samtidigt helt djärvt  — startades 
uppe i tidningens första lokaler 
Slussplan 9. Och vi erinra oss i n -  
nu den första torsdagsmottagning- 
ens första klient, en gulvit och av- 
magrad arbetarhustru som satt 
och väntade på doktor Nilsson en 
kvart innan mottagningstiden. 
Tidningen såsom sådan har inte 
haft någon andel i byrån. Men 
den har varit stolt över att få nå- 
na den sitt namn och sina Iokaler 
och att få ge offentlighet At de 
idéer som legat till grund för dess 
verksamhet. 
Då nu byrån efter två års tillva- 

ro står inför en utvidgning av sin 
verksamhet och därför lämnar Ti- 
devarvet, torde en återblick på 
dess förutsättningar och erfaren- 
heter och en blick in i dess framtid 
vara på sin plats. 

Doktor Nilsson startade denna 
byrå på grund av samma erfaren- 
heter som lett fru Katti Anker- 

Möller i Oslo och d r  Marie Stopes 
i London att upprätta väglednings- 
byråer för mödrar. Men hon an- 
vände namnet r a d  f r å g n i n g s -  
byrå för föräldrar fullt 
medvetet, i önskan a t t  dra in både 
man och hustru, fader och moder 
och lära dem att de gemensamt, 
med delat ansvar, måste lösa sina 
problem. Hon ömmar även for i 

Ada Nilsson 
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Mul- och k l ö v -  första Jaget. 
sjukan Några intryck från barnavårdskongressen i Stockholm. 

Inte mindre än niohundra sam- Andligt sjuka, s. k. psykopatiska 
och dess tvillingbroder. hällsintresserade nordbor ha i des- barn böra icke uppfostras i hem- 

sa dagar varit samlade i Stock- men Men det behöver det inte bero 
land var länge förskonat holm till  den tredje nordiska bar- på att föräldrarna äro dåliga och 

från mul. och klövsjuka Det är na vårdskongressen Den svenska ansvarslösa utan därpå att de icke 
den värsta farsot, som kan drabba sammanslutning som inbjudit och äga den behövliga fastheten och 
kreaturen Därför väckte det också tagit emot är Svens I k a f a t t i g- koncentrationen. och därför att 
stor förstämning bland alla jord- v å r ds- o c h  barn a v  4 r  d s- föräldrarnas och barnens väsen ir- 
brukare, när sjukdomen för en del f ö r b u n d e t s a v d  e In i n g  ritera och verka skadligt på var- 
år sedan gjorde sitt intåg i Skåne f ö r  barnavå å r d  Dess ordfö- andra. Denna allmänna regel får 
och spridde sig vidare genom lan rande, kanslirådet G. H. v. Koch naturligtvis inte tillämpas över en 
det ända upp till Östergötland och har också varit mottagningskom- kam, och varsamhet är nödvändig, späda barnet. atmosvärens omärk- 
Södermanland Ti l l  all lycka är till- mitte´ns ordförande. Den har full- när det gäler ett beslut att skiljs liga inverkan, så borde man insett 
ståndet far närvarande lugnare ständigats av en rad framstående barn och förkldrsr. behovet av en kongress och ett för- 
även om man inte kan våga hoppas, herrar men kongressens breda all- Behovet av uppfostringshem för hund och ett uppfostringshem för 
att faran är övervunnen Det är sto- mänhet har till två tredjedelar be- psykopatiska barn fastslogs. Det dessa fyra äldre välsituerade män, 

förluster, som mul- och klövsju- stått av socialt arbetande kvinnor. är något som Tidevarvet redan för på det de icke må komma åt att 
kan åsamkat modernäringen. Vis- Pressen har lämnat di utförliga re- länge sedan talat för i samband i outplånligt felaktig form stöpa 
serligen har det sagts, att en del ferat av kongressens förhandling- med den nya lösdrivarlagen, då vi sina små söners och döttrars första 
djurägare förtjänat härpå genom ar att vi här kunna nöja oss med ansett att man bäst täpper till pro- jag. 

stitutionens kallor genom att ta Vem har så mycket förbarmande statens frikostiga mellankommande några randanteckningar 
t. o. m. själva överfört smittan för Man torde kunna säga om den- hand om de flickor som annars lik- med de sedligt förvildade äldre ge- 

vinstens skull. men detta torde vara na kongress, som sysslat di mycket som ödesbundet gå den prostitue- nerationerna att den kan ta initia- 
undanstagsfall tivet till en upplysningsverksam- 

enskilda är denna kreaturspest en sig bekant med den nya psykolo- För att tidigt urskilja och ta het bland dem? Vi tycka inte ha 

oerhörd förlust, och det är inte bara giens lärdomar och medveten om hand om de psykopatiska barnen tid mer att rannsaka oss själva av 
den tillfälliga kostnaden det gäller att de måste tillämpas i barnavår- behöva såväl barnavårdsnämnder ren upptagenh´et av ungdomen 
utan också oersättliga värden, som den. En ny åskådning börjar da- som skolor hjälp av sakkunniga lä- Kongressen visade en glädjande 
gå förlorade. resultatet av genera- gas, men man är ännu inte färdig kare. Intresset för detta samarbete förståelse för att sexuell upplys- 
tioners arbete och möda för att att dra ut konsekvenserna på alla med läkare är i glädjande tillväxt. ning är ett viktigt medel för ung- 

skapa en förädlad stam. områden och faller ofta tillbaka i Måtte läkarutbildningen också in- domens sedliga fostran. Men man 
riktas på att uppfostra en stab nya kunde kanske tycka. att de som nu 

rönt, hur man skall kunna bekäm- avge sina Bragelöften att sätta 
pa mul- och klövsjukan. bacillen är bland Kongressen diskuterade också igång med en upplysning de upp- 
inte upptäckt. Det är endast kongressen detta anslag, då hon inlade om hur frågan om hur mödrarna skulle bi- täckt vara behövlig, kunde ha er- 
staterat, att den är mycket smitt- avgörande de allra första levnads- bringas bättre kunskap i barna- inrat sig dels en vittgående plan 
sam och alla människor, som kom- Aren äro för individens hels ut- vård Auktoriteterna tycktes anse till sexuell upplysning av ungdom 
mit i beröring med ett smittat om- veckling, hur oerhört viktig miljö- att mödrarna förstodo sin sak bätt- och vuxna framlades 1921 av en 
råde förklaras samhällsvådliga så- påverkan är under denna tid. re nu än för 25 år sedan tack vare kunglig kommitte´, dela att ett stort 
vida När den insikten blir spridd, att det upplysningsarbete som bedri- banbrytande arbete redan gjorts 

ämbeten såsom veterinärerna, konsu- det första jaget är bildat hos bar- vits under dessa år. Likväl fram- på detta område bl. a. av doktor 
lenter och polismyndigheter m. fl net redan vid fem års ålder då blir 

I övrigt saknades intet av den 
vunnen anhängare av den fascistiska miljö de ge barnen under den för- ex. av professorerna Jundell och interskandinaviska hövligheten, 
organisationen till en djurägare och Monrad. Professor Jundell vill ha man prisade varandras lagar och 
begärde att få bese dennes ladu- sta tiden. M e n  den samhälleliga barnavården måste även rätta sig barnavård inarbetat som ämne på inrättningar och tog lärdom av 
gård. - »Jag skall inte smitta ner efter detta faktum. Dr Dahlström skolschemat och sedan ha en repe. varandra, något som ju också var 
dem med fascistiska läror», sade från Norge visade också med titionskurs för flickorna rid 18- meningen. 
ynglingen ironiskt till den stackars 
okunnige lantmannen. - »Det är exempel ur livet att om samhället 

skall ha någon lön för sin möda att Men undervisning tjänar bäst 
ta hand om andligt sjuka barn och sitt ändamål, om den ges då sinnet likgiltigt», genmälde denne fullt 

förlitande sig på kreaturen, »bara 
inte mul- och klövsjuka». Det var barn som leva i olämplig miljö. så är öppet för sådan lärdom. Och 

måste det ske hellre i 2-årsåldern det torde knappast vara fallet med 
Förbrytarbarn skolflickornas eller med flickorna fel av lantmannen! Ty när veten- 

skapen gjort ytterligare framsteg än kunna 12-årsåldern fostras till goda medborga- vid 18-årsåldern den ålder då de kommer det helt säkert att uppda- 
gas, att dessa bägge sjukdomar äro re om de helt små tas ur sin miljö. skola välja ett yrke. 
mycket nära besläktade med var- äro de halvvuxna när uppfostran Då kongressen kom in på ämnet 
andra. Den ena angriper kroppsli- börjar, så återgå de oftast till sin om ungdomens osedlighet, tycktes 

den ha glömt den nya psykologiens 
landvinningar. Del gick som en gen mular och klövar, den andra an- tidigare värld. 

röd tråd enoom föredrag och dis- vänder sig av precis samma organ 

kussioner att osedlighet är lika för att utbreda sill onda. Ingen- 

med flickornas osedlighet och bör dera behöver vara dödlig, men bäg- 

motarbetas på denna punkt. Man ge kunna vara det. Dock har sam- 

upprördes i den fullvuxna försam- hället större förståelse för den för- 

lingen över en skolflicka som stått 
ra, där påbjuder staten isolering av 

i ”sexuellt förhållande till fyra äI- de sjuka för att skona samhället i 

dre välsituerade män". Viket se- övrigt och lämnar den enskilde ska. 

deförvärv hos den kvinnliga ung- destånd. 1 del senare fallet få de en- 

,domen! Här måste åtgärder till! skilda lida förlusten. 

Men om min nyss fastslagit mil- Måtte vår upplysta lid snart fin- 

jöns omätliga betydelse för det na ett botemedel för mul- och klöv. 

Vårt 

För staten och för med barnsjälavård, att den visat rades liv till mötes. 

Vetenskapen har ännu inte ut. det gamla 
Rektor Anna Sörensen som var läkare för socialt arbete. 

de första talarna gav just 

de icke bekläda vissa högre 

alla privata barnavårdare mera kommo flera förslag om obligato- Karolina widerström. 
För någon lid sedan kom en ny- medvetna om sitt ansvar för den risk undervisning i barnavård t. 

årsåldern. 

¨ 

sjukan och dess tvillingbroder. 



Tre syskon. 
Av Ruth Holm. 

III. Herman. 
Herman var nummer två i den bekvämt. Redan i skolan hade han 

stora syskonkretsen. men ensam någon gång blivit bjuden till hem. 
om att  vara pojke. varför han all- bättre än hans eget och där noga 
tid var nummer ett. Han var stor- givit ak t  på andras uppförande. 
vuxen och blekfet. Dessutom den Han var uppriktigt tacksam att 
puckelryggige faderns ögonsten. skolan låg så långt från hemmet 
Så länge han var i den ålder och att han måste åka tåg varje dag. 
storlek a t t  han överhuvud taget Därigenom besparades han obeha- 
kunde bäras, bar fadern honom p å  get att  behöva se någon av kamra- 
armen varje ledig stand Folk roa- terna hemma hos sig. Han skäm- 
de  sig åt a t t  "nu hade maskinisten des för de sina. Den uppoffring dat 
fått knyla både fram och bak”. kostade föräldrarna att hålla ho- 
Därav fick pojken heta Iillknylan. nom i skola. tog han a m  något 

Sedermera tog sig också Herman självfallet. Han var givetvis bätt- 
namnet Knyl. Dat tog udden av ök- re än alla de andra  
namnet. Längre fram kom han att När hans inkometer stigit till. 
kallas herr Knöl, men det var så räckligt, förklarade han föräldrar. 
långt fram i tiden. att  han lärt  sig na att hans ställning fordrade av 
ha  överseende med dumma männi- honom att hyra d+ först ett rum 
skor. sedan en våning. Han köpte a m .  

Herman föraktade kvinnor re- marstuga vid sjön, segelbåt, bil. 
dan i späda barndomen. Det lärde Han kände stor befrielse, när fa- 
han av fadern. som ansåg a t t  kvin- dern dog. Modern och systrarna 
norna i hann familj var den egent- angingo honom inte, de hade ge- 
liga anledningen till hans fattig- nom sitt beteende förlorat all rätt. 
dom och övriga förtretligheter. Men så fick fabriken åter ny 
När äldsta dottern doa sin för tidi- chef och det upptäcktes att  herr 
ga död, ansåg han det vara det Knyl jonglerat något vårdslöst 
klokaste hon kunde hitta på. Han med anförtrodda medel i kompani 
sörjde hennes vackra ögon och ro-Imed nyss avgångne chefen. Som 
siga kinder och glömde snart allt denne dock var en herre med för. 
det, som kommit folk a t t  prata. näma släktförbindelser, ansågs det 
Men den indra dottern. hon, som olämpligt a t t  offentligt pricka 
fått barnet, och senare nekade att herr Knyl. Detta blev han således 
gifta sia med barnafadern. fast besparad, men han fick gå lika fat- 
han fick erbjudandet.. . hon var tig, som han kommit och utan 
då en evärderlig skam. tjänstgöringsbetyg. Således hade 
Nå, när allt det där ledsamma han ingen annan råd än att etable- 

hände. hade Herman redan tagit ra sig på egen hand Han skaffade 
sin realskoleexamen och börjat på nia kontor i en storstad. inregistre- 
kontoret r id den fabrik där f a d e r n  ett  klingande firmanamn och 
var maskinist. lät sig tituleras direktör. Han var 

Herman skulle göra honom he- så stor, fet och ful. at t  han verka- 
der. Det var beslutat a v  både fa r  do vederhäftig, i all synnerhet på 
och non. ensamma, halvgamla damer, som 

Gossen hade väl fått i arv något tryggt betrodde honom besparing- 
av faderns rörliga Iynne och små- ar och arvegods. Han var förlovad 
slughet, men han hade dock myc- på tre, fyra ställen i landet och 
ket av moderns godlynta dåsighet, suckade ömt för flera, så länge 
Att han före sitt 25:e A r  lyckades kontanterna varade. Han föraktade 
arbeta sig upp till kontorschef, be- alltmera kvinnorna och beklagade 
redde mycket på omständigheter- dem att  de e j  kunde reda sig utan 
na. Fabriken bytte ledare flera honom. Ända tills han en dag råka- 
gånger och Herman som genom de göra vad man kallar “köra fast”. 
sin inbundenhet fick ord om sig att Då beklagade han sin egen otur. 
vara flitig och pålitlig, hade dess- Det var vid denna tid tidningar- 
utom hullingar nom ett rågax och na skämtsamt kallade honom herr 
klättrade uppför som detta. när Knöl. Men det förlät han dem och 
det händelsevis råkat komma in- glömde - liksom han själv blev 
nanför en rockärm. Det skaver glömd, snabbare än straffet avtjä- 
kanske, men går inte att  skaka nats. 
bort och tolereras som en egendom- Herr Knyl kan säkert fortsätta 
lighet. Innerst inne var Herman — ty världen är full av dåraktiga 
lat Hans intelligens inriktade sig kvinnor. 
på  att så snabbt som möjligt få det 
— 

S a k n  a d. Vad som kan hända-i Norge. 
Av Artur Lundqvist, 

Norska stortinget har i dagarna skrev om sitt betänkade och ut- 
Jag är här. kort före ferierna för Aret antagit tryckligen förklarade, att  ingen 
Du är inte här. en lag nom höjer, minimistraffet straffmildring för en brottsling på 
Du är långt borta. för sedlighetsförbrytelser, d. v. s. grund av självförvållat rus fick 

våldtäkt och otukt mot minderåri- förekomma. Jag kan inte komma till dig. 

ga till 3 års fängelse från ett år. Denna svängning kom emeller- 
Och inte du till mig. 

Återfallsförbrytare få från fyra år tid för sent, och stortinget behand- 
Inte nu. Inte än. 

upp till livstids straffarbete. lade endast paragrafen om höjning 
Du varför är du inte här? Norska strafflagen skall omar- av minimistraffen. Frågan om hur 
Vi lever ju båda i denna världen betas i sin helhet och för den refor- man skall göra med berusade 
Vår längtan blommar ju vilt och smärt- men är man ännu icke färdig, men brottslingar får anstå till nästa 

de täta fallen av sedlighetsförbry- storting. Men man kan inta tviv- 
telser och kvinnornas otålighet la på a t t  utgången blir den som 

över 
förbrytarna ha framtvingat en be- 
handling i förväg av frågan om 

samt. 

När vi älska m- 
och vill vara samman: 
varför skall det vara id  här? 

Omständigheterna! Förhållandena! sedlighetsförbrytelser. 
Men varför skall det vara så? 

de låga straff som ädömes kvinnorna önska. 

Ett annat märkligt beslut har 
Kvinnorna ha i många år upp- fattats i Norges storting. Det gäl- 

repat sina klart formulerade krav ler införande av barntillägg för 
En vacker dag. på att  det skulle ske något, de lägre avlönade statstjänsemän- 
Barn skrattar ini grönskan norska kvinnors nationalråd har nen. Det har skett samman med 
ner mot havet. 

drivit agitation och likaså tidning- beslutet om att en sänkning med Varför denna vackra dag? 
Jag går ensam på den solgula stigen. en Norges kvinder. De två kvin- 10 procent av de stadsanställda 

norna i norska strafflagskommis- tjänstemännens löner. Regering- 
sionen: doktor Ingeborg Aas och en hade icke föreslagit något barn- Afton. 

Orörliga träd. dr Tove Mohr ha utvecklat en stor tillägg, därför att den icke hade den 
violiner spelar i min själ energi och kämpat en hård kamp million det skulle kosta. DA var 
och jag har rikedom och smek i mina både inom kommissonen och ge- det en stortingsmedlem som fram- 

nom att upplysa opinionen ute i ställde saken så här. Ska 18,000 
landet. En stridsfråga har varit barnlösa tjänstemän ha 72 millio- 
om onykterhet vid brottets begåen- ner om året i lön och 17,000 gifta 
de skulle räknas som en förmild- med hustrur och 43,000 barn bara 
rande omständighet eller icke. In- ha 74 millioner? Skall alltså ingen 
om vissa juristkretsar, student- hänsyn tas till de 43,000 barnen? 
kretsar och bland politiker förfäk- Inför dessa siffror föll oppositio- 
tades den meningen, att  man inta nen, och med star majoritet beslöt 
kan straffa ouppsåtliga, d. v. s. stortinget skaffa den där millionen 
under rusets inflytande begångna till barntillägg. Tillägget är icke Den slutnacirkeln. brott s~ - man straflar uppsåt- stort, endast 60 kr.om A r e t  för vart 
iiga brott. Kvinnorna svarade att barn under 18 år intill 11 procent 

händer. 

Men du, 
du är ju inte här. 
Du är långt borta. 
Ack, varför är du inte här 
när vi ändå lever båda i denna världen 

Corzula heter en ö rid Dalma- dessa spetsfundigheter angå oss av Iönen. 
tiens kust. Den sticker upp med icke. vi vilja ha skydd för offren. Da ivriga förespråkarna för fa- 
solbelysta vita stränder ur Adria- Vad ni eljes gör med de brottsliga mlljelönen äro i alla fall belåtna 

vatten. Ingen som ser den på av- ä gärning, . det är en sak för sig Blir positionen kommer från arbetar- stånd kan gissa, att denna vackra 
ö  m e d  sina klippor och skogar i detta ett för förbrytaren srnärt- partiet inom stortinget och säker- 
själva verket är skådeplatsen för samt ingrepp i hans frihet, så kan ligen delas den av de kvinnliga 
en tragedi, som avspeglar först det inte hjälpas. En person som statstjärnarna som se en fara just 
Dalmatiens och vidare hela den ci- berusar sig till den grad a t t  han I i att denna princip fastslagits och viliserade världens olyckliga ut- begår brott utan att  veta eller f r u k t a  att det därigenom inte blir 
årens lopp förts en skattepolitik så ja det, får stå för sin handling. f r u k t a  för de barnrika familjerna 
dåraktig, a t t  ön trots sin rika na- sinnesslöa och abnorma som äro men  bara sämre för de ogifta. Men 
tur och sitt duktiga folk undergått en fara för kvinnor och barn måste I kvinnopolitiken i Norge ledes över- 
en nästan fullständig förödelse. oskadliggöras även om de äro vägande ur husmoderssynpunkt i 
Vad som sker i nästan alla andra svariga för sina handlingar. 
länder har här drivits till en så- 
dan höjd, att ingen kan undgå att Regeringspropositionen till årets För övrigt förbjudes att stadts- 
säga, detta är vanvett. Det är att storting om straffskärpning t j ä n s t e m ä n n e n s  . organisationer, 
handskas alltför blint med natur- tog inga möjligheter till omfattande 15,000 medlemmar äm- 
rikedomarna och den enskildes, mildare straff för berusade. Lag anlägga process mot staten för 
rätt till sitt arbetes frukter. utskottet införde emellertid en ap- avtalsbrott på grund av beslutet 

tiska havets klarskimrande blåa för att hindra dem a t t  förnya sln med a t t  principen fastslagits. Op- 

vägande till Sveriges. 

heller 

Sedan urminnes tider har Corzu- 
las befallning livnärt sig med vin- 
odling och skeppsbyggeri. Dess in- 
vånare ansågos redan tidigt som 
de skickligaste skeppsbyggarna i 
Dalmatien. Virket hämtades ur 
de präktiga skogarna. 

På stora områden röjdes emeller- 
tid skogen bort för vinplantering. 
Jorden ägnade sig utmärkt för den 
och skördarna blevo rikliga. 

Men till följd av en oklok poli- 
tik blev skattebördan allt tyngre. 
Skatterna gingo slutligen upp till 
- - , 5 procent. Företagsamheten 
stannade av och arbetslösheten 
växte. Tusen och åter tusenden av 
landets unga och skickliga arbeta- 
re utvandrade för att undgå den 
förfärliga nöden i hemlandet. Till 
sist blev nästan bara barn och 
gamla kvar som efter ett kria. Men 
arbetet blev inte rikligare för de 
kvarvarande därför att så många 

dan paragraf. Men kvinnorna så- sänkning av Iönerna. Det är 
deras press slog till ett sådant k a n s k e  icke mera med det hotet än 

larm, att lagutskottet helt enkelt jmed hotet från juristhåll a t t  göra 
motstånd mot lagarna om sedlig- 

. hetsförbrytarna b l i  så hårt be- 

otv lämnat landet. Skeppsbyggeriet in- handlade. . . 
skränktes till litet arbete till hus- 
behov. 

I 
3138 . , b ' ' * - ' :  

Så började phylloxeran härja 
vingårdarna. Varför importerar 
ni inte av den arnerikanska vin- 
stocken, som står emot hyllaxe- . - . . - . . 

ran! Vi har inte pengar till det. Gynna.  

I A nn ons örer! 

Vingårdarna lades öde. Och på 
de områden där skogen röjts bort 
för  vinodling planteras nu igen. 
Skogsplanteringen är anordnad 
som nödhjälpsarbete för arbets- 
lösa. 

Tide varvets 



Rådfrågningsbyrån ut v i d gas. 
(Forts. fr. aid. 1) lysning! De som hava ledningen 
De förmögnare klasserna ha åt- och auktoriteten skola inbilla sig 

avseende funnit råd och medel att ler med okunnigheten om födelse- 

samhället. Inom de klasserna till- ser fur fosterfördrivning! 
lämpas den insikt som vetenska- När doktor Nilsson startade by- 
pen kommit till att regelbunden rån, hade hon självfallet ett teore- 
förvård är nödvändig för den bli- tiskt underlag för sin rent humana 

också att  andhämtningspauser utgick från a t t  en förnuftig be- 
mellan barnen äro nyttiga både för folkningspolitik måste ta sikte pa 
moderns och för barnens hälsa den kvantitativa förbättringen av 

Men inom dessa klasser tyckte folkstocken, och att inte en hög fö- 
man ändå, a t t  de kroppsarbetande delsesiffra i och för sig var allena 
skulle sköta sip själva och hålla fö- saliggörande för ett  land. Statisti- 
delsesiffran på en passande nivå. ken visade ju att en sådan siffra 
Ingen brydde sig om ifall priset ofta tas ut av en hög spädbarns- 

blev moderns hälsa och faderns ge- dödlighet. Vartill tjänar då all 
nom förvärvsslitet hårt pressade bortrunnen moderskraft som kun- 
arbetsduglighet eller barnens livs- nat bättre fördelas på de levande! 
duglighet, Brast hemmet under En annan synpunkt har under 
förhållandenas tryck, i bostadsbris- d e  två år som byråns verksamhet 
tens och arbetslöshetens år, så varat trängt sig i det allmänna in- 
fanns ju barnhem, fattigvård och tressets förgrund. Samhället har 
kyrkogård. fått stora bekymmer för a t t  place- 

Rådfrågningsbyrån ville lära ra sin ungdom på arbetsmarkna- 
arbetarföräldrarna Det har blivit trångt om brö- 

Och de kommo, Det var inte lätt- håll. Europas arbetslösa kunna bil- 
sinnet eller bekvämligheten som en kedja runt hela jorden, heter 
bleve klienter. 

Därmed faller ett nytt ljus in som blottade historier av övermäk- 
tigt lidande och förrådde ett tåla- över det överbelastade föräldra- 
mod som kunde komma vem som skapets martyrium, om vilket Ti- 

minstone i någon mån och i yttre och oss, a t t  samhället står och fal- 

anpassa sig inom det moderna kontroll och med straffbestämmel- 

vande modern. Där förstår man impuls att hjälpa individen. Hon I 
att det fanns den. 

intresse och hjälp även för dem. det och platsen, här som på andra 

Del var människor det, Vi äro för många. 

helst att blygas och att känna sig devarvsbyråns fall berätta. Det 
stolt, Det var stundom outhärdligt tjänar inte ens ett högre ändamål. 
a t t  mota denna undergivenhet och Fosterlandet har inte användning 
denna förvåning över att det kan- för alla dessa medborgare, som 

skänkas det, de sämst utrustade - ske fanns hjälp. 

vilket inte behöver betyda de 
sämst andligt - bli på utrustade 

överflödigas skara. 
Allt detta hindrar inte att man 

jämsides med alla dem som räkna 
med verkligheten, hör sådana rös- 

slagord: Naturen skall inte störas, 
nativiteten ska helst ökas, priset 

En invändning mot en sådan 
verksamhet som byråns a t t  den ic- 
ke når de rätta lagren inom folket, 
de arm behöva upplysning, vore 
allvarlig, om den vore sann. Men 
det är den inte. För det första är 
undervisning i havandeskapets hy- 
gien och spädbarnsvård alltid 
lämplig inom alla befolkningsla- 
per. Förlossningspaket och späd- 
barnskläder och artiklar för möd- 
ravård behöva alla. Men även de 
som fått råd i fråga om födelse- 
kontroll ha varit de som behövt 
dessa råd. Många kvinnor ha av- 
stått från fosterfördrivning i en 

här fått stöd och intresse och löfte 

till. Och de ha sedan också kom- 

överblivna kartan, och öka de 

missfallet? 
- Kan jag undgå slippa undan dter som envist upprepa föråldrade 

och följderna äro likgiltiga. 

förtvivlad situation, därför a t t  de 

om upplysning, när barnet kommit 

mit tillbaka. 
Byrån har säkerligen nått de 

rätta, men den har nått för få. Det 
har inte varit möjligt för doktor 
Nilsson att avsätta den tid som be- 
hövts för arbetet. Den kommer 
därför att omläggas och nya kraf- 
ter kallas till hjälp. 

Rådfrågningsbyrån flyttade 1 
juli t i l l  Regeringsgatan 31, 3 tr., 
där den fått en rymlig lokal till- 
sammans med hälsovårdsaffären 

rens föreståndarinna kommer sam- 
Samhällshygien. Hälsovårdsaffä- 

tidigt att ta emot byråns klientel som där kunna få köpa allt vad som hör till mödravård och späd- 
barnsvård och få de recept expe- 

dierade som givas av läkare, de till 
byrån knutna eller andra  Två gånger i veckan träffas läkare på 
byrån. Genom sina erfarenheter 
från det sociala arbetet kan ock- så föreståndarinnan hänvisa klien- 
terna till lämpliga vilohem eller 

Upp- och nervända 
världen. 

just nu till den fransk-belgiska mi- 
(Forts. fr. sid. 1) 

Patienten funderar. litärkommissionens belåtenhet för- 
»Skulle inte syster kunna. ringa till dok- stört de sista fästningsverken rid 

torn å fråga, om fru Svenson inte kan få sin östra gräns och fullgjort de i 
Kaptenskan von Scherer, änka efter sa- Versaillesfördraget åtagna förplik- 

lig kapten Krister von Scherer, tyckte om » N e j  vet fröken, inte kan jag besvära telserna om avrustning. 
att stöka och ordna i sin trevna lilla vå- doktorn med det så här sent. God natt.» V i  erinra oss att Tyskland ålades 

»Fröken, lilla rara fröken, ge mej vat- at avrusta »på det att», som det he- 
ten. de går på m;,, ansvar. å jag vet ju. ter i fördraget, »en allmän in- 

ning. ' dag hade hon just med förnöjd 

att jag ändå. inte blir bra - hon kunde skränkning i rustningarna må bli sta kjolen och en illa åtgången, gammal 
blus. Hon hade just klättrat upp på en 
stege för att damma av tamburfönstret, åtminstone ha låtit mig hålla lite kallt i möjlig», Däri ligger ett löfte, uppfylles 
då olyckan skedde: Kaptenskan föll, bröt munnen, jag brinner upp.» kan väl inte icke detta, måste det komma till en 

döda mej - nu går jag efter vatten, å kris i de övriga makternas ställ- 
ning till Tyskland. Detta land åter- 

ett ben och slog sig ganska illa i huvudet. 

skyndade till, ringde efter en bil och så så får de bli som de kan.» »AAA, tack, lilla fröken, ni har gjort hämtar sig nu år från år från kri- 

En sådan prestation möjliggöres bl. 
a. därigenom att Tyskland är försko- 

dor och att dess ungdom kan arbeta 
skavde olidligt på hennes illa åtgångna, i stället för att ligga i åratal i ka- 

Grannarna, som till all lycka hört dunsen, 

hum hon t i l l  sjukhuset, innan hon visste mig den största tjänst en människa kan pet och betalar av sin krigsskuld. 
ordet av. Vid framkomsten var kapten- 
skan avsvimmad, och då hon åter kom göra en annan. Tack.» 
till sans, befann hon sig I en sjuksal i en Taket störtade inte ned. Fru Svenson nat från allt för stora rustningsbör- 
sjukhussäng och iförd en skjorta, som dog inte. 

ömmande skinn Patienter kommo a h  sernerna. Men i längden kan det 
ju inte fortfara så här, I själ och IV. gingo, det drog och luktade karbol, en 

syster kom fram och frågade, om hon är Tyskland inte avrustat, 
vanlig skjorta utan måste ta en som var fast dess flotta ligger på havsbotten, 

F r u  kaptenskan va inte van att bli uppskuren i ryggen Slaget hade varit för- och dess vapenfabriker göra ka- 
tilltalad på det där sättet, folk brukade färligt, hela den unga kroppen riste i plå- struller. Och vill man, kan man 
krusa för henne, hennes »von» brukade gor. Men efter några dagar hade det bli- ju alltid finna möjligheter all kring- 
vara borgen nog men härmed ens gick del vit lugnare blott att han kommit i en så- gå löften och förpliktelser. Det blir 

ju ännu roligare för det unga Tysk- upp ett ljus för henne, hon förstod plöts- dan otäck frysning. 

vara utan von och titel. Här var hon t.’ na skjortan på fortfarande ryggen är ju är förbjudet och ska ske hemligt. 
Dessutom känna de andra länder- 

I. rätt och slätt »frun» och som sådan alldeles Snälla syster bar, sätt inget på under honom att en han hel fryser. skor- na bittert konkurrensen från ell 
ganska nonchalant behandlad. Tyskland utan försvarsbördor. 

»De vågar ja verkligen inte göra - dok- Alltså finns det endast två möjlig- 
de så milt som en västanfläkt! om, syster heter för de andra folken: att låta 

Tyskland åter bli en militärmakt ville vara så god ringa den och den, så torn har inte sagt t i l l  om det.» 
skulle borgen bli ställd. Syster såg lite »Ja, men doktorn har kanske glömt en eller själva avrusta. Men att 
tvivlande ut men återkom snart med väl sådan småsak eller tagit för givet att sys- släppa Tysklands ingenjörer, bak- 
förrättat ärende. Nästa dag skulle perso- ter gör det ändå. Var snäll å sätt en hel teriologer och kemister lösa på 

uppgiften att rusta t i l l  ett nytt krig. 

ii. 

min skrudat sig i sin rengöringsstass: säm- 

M a n  hade inte kunnat få på honom en hjärta 

ligt ne för situationen: salspatient, Städdräkten, jaså, så kändes man tog det hen- att »Men’ syster varför har gossen den öpp- land att bereda sig på krig, om det 

Kaptenskan började bli road och fråga- ta, nu tål han ju bra att sitta upp». 

att 

skjorta på min son.» nen ifråga komma. 
Natten blev svår En olidlig värk, ingen 

vänligt lugnande »liten syster»,som trolla- 
de bort plågorna. Då kaptenskan äntligen barn eller sjukhusets?» 
fram på morgonen slumrade in var det 
för att kort därpå väckas av en syster med 
termometern, och som hon varken fått striden pågick var den ena lungan förtä- samt bereda jordmånen för fred.» 
med kam eller tandborste, blev det ingen tad och först efter böner och hotelser fick Det är inte rätta tiden för kvinnor- 
mera ingående toalett för henne. En kus- gossen dels en hel skjorta och dels ett na att bara pyssla med egna eller 

de kungligas intressen eller bilda 
Lotta svärdföreningar. 
Ve över oss alla om vi inte vakna 

l ig  grå dager silade in genom fönstret, hon vaddomslag.) 
hade med möda lyckats dra den skavan- 

upp till att se och höra och förstå. 
Varför vilja vi inte förstå? Den 

de skjortan från sina ömmande skuldror, 

tad efter operationen, o c h  vad hon nu be- är ju inte ett oundvikligt öde. Vi  för- 
Kaptenskan behärskade sig med en höver är sömn, lugn bereda det själva, och vi kunde ju 

Barnet hade haft en svår natt och fal- lika gärna ta vårt förnuft t i l l  fånga 
Några timmar senare kom en strålande l i t  i sömn först klockan fyra på morgonen, och förbereda en framtid av fred 

Modern sitter och njuter av hur skönt och långt liv- om vi ville. 

»Nej, inte utan att doktorn ger order.» det är helt enkelt fruktansvärt. 
Nå, så gör ja de själv då. Är det mitt Det är döden. 

Det är minsann inte lid för dem 
(Pojken var min bror och när skjort- som kalla sig pacifister »att lång- 

drog på skjortan se det och utan ett ord Flickan är mycket klen, alldeles utmat- förintelse vi dag för dag närma oss 
inte an att ha nån egen mening. 

suck och slöt ögonen. 

syster in och tala om »att kaptenskan 
passade.» flickan nu somer och tycker sig se hur 

va de annat ljud i skällan, svåger pros- Då med ens kommer en sköterksa och 
ten hade tydligen klargjort situationen: väcker barnet. Modern stirrar oförstående 
hon var nu en människa, som man räk- på henne. 
nade med igen. Nåja, läxan kunde vara »Men väck henne inte, för Guds skull 
nog så nyttig. 

Systrarna på nummer tio, kunde aldrig Till svar drar syster upp gardingen med 
förstå varför kaptenskan alltid såg så iro- en smäll, som kommer barnet att hoppa 
nisk ut, då de talade till henne. till i sängen. Klockan är sju, något senare 

»Kanske tyckte hon inte Om att de sa- kommer en städerska med spann och tra- 

de »kaptenskan», kanske fordrade hon att sa, syster kommer med kam och tandbor- 
de skulle säga hela namnet, folk har ju ste, det sömniga barnet skall tvättas och 
sina små svagheter. Och så blev det »kap- kammas. 
tenskan von Scherer.» »Men varför kan h o n  i n t e  f å  sova en 

timma till - hon har legat vaken mer i n  
halva natten?» 

»Doktorn kommer klockan tio, och då 

»Är de viktigare, att allt är i ordning än 

Omöjligt. Varken lock eller pock kunde 

Jaså, nu va hon »kaptenskan» igen, nu krafterna återvända. 

låt henne sova.» 

III. 
»Vatten, ja måste ha vatten, annars för- skall allt vara i ordning.» 

»Men, snälla frun, ja har ju sagt, att 
gås jag. 

»Men syster, jag är ju ändå dödsdömd, förmå översköterskan (det var en privat 
kan syster ha hjärta neka mig vatten då klinik) att låta barnet få sova längre än 

doktorn inte gett mig lov att ge frun nå- att mitt barn får ro?» 

- ja tar de på mitt eget ansvar, ge mej till klockan sju. Hon hade tydligen skräc- 
ken i sig från sjukhustiden, och den kun- 
de intet ta ur henne Gardinen gick i höj- 

vatten. - - 

den var morgon med samma nervirrite- 
barnhem och vägled dem i de so- rande smäll och håret reddes ut med 

samma energi - för att »allt skulle va- 
ciala institutionernas labyrinter. ra i ordning till doktorn kommer». 

Är det sant förnuft i sådant? 
ning och lysa av renlighet och Medeltiden hade sin påvemakt - en I;. 

prydlighet. Där finnes praktiska ten ynklig institution jämfört med den 

lossningspaket för förlossningar i het som en sjuksköterska för att inte 

Lokalerna ha nu kommit i ord- 

art iklar för blivande mödrar, för- svenske läkarens välde Ingen människa är 
närmelsevis så ängslig för sin själs salig- 

hemmen, spädbarnsutstyrslar o. s. allt skall vara i ordning »då doktorn kom- 

v. Dessutom ett särskilt mottag- mer.» 
ningsrum för föreståndarinnan Patienten får ofta sitta emellan. Är det 
och ett för läkaren. 

Rådfrågningsbyråns skylt flyt- så. Men allt kan gå till överdrift, man kan 
tar nu från vår dörr vid Slussplan glömma livet för formen. 
t i l l  den nya lokalen. Men tidning- Och slutligen tror man »att det måste 
en hoppas för sin del att  allt fram- vara så». 
gent fa följa dess vidare verksam- 
het och dess nya öden. 

sköterskornas fel? Knappast. De få inte 
vara annat in maskiner man vill ha det 

Mira. 

http://fr(g.de
http://brtlk.de
http://slurnr.de
http://6rnma.de
http://hrhir*k.de
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