Lady Rhondda, Chesterton och Shaw

Svärden smidas till plogbilar.
Viharnyligenbevittnatdetförstatråd-

kring

Flygtrafiken går år for år mot allt större fullkomning Den dag torde icke vara

De arbetsfria k v i n n o r n a .
Till Kingsway Hall i London hade

fjärran,dåviordnamedenlustturMalsnart varje hem finnesen radioappart,
mer eller mindre fin, beroende på rid och
lägenhet. Envar kan sitta i sitt soffhörn

rande.

Lady Rhonddas kamp för sin plats
i överhuset är ryktbar. Men av större vikt är säkert den veckotidning,
”Tid och tidvatten” (Time and Tide) som startades av henne 1920,
”oavhängig, icke partibunden”. Under dessa 7 år har den i
alltjämt
växande mån blivit opinionsbildande,
särskilt i kvinnofrågor, men även då

författare”
Lady Rhondda presenterades och skrev själv - i Tidevarvets allra första nummer. Och hon är också
väl kind: affärskvinnan, kvinnosakskvinnan, som på grund av sitt framstående arbete som faderns sekreterare
Lord Rhondda var den makalöse organisatören av krigs-Engvid
lands livsmedelsförsörjning
dennes död blev ”egen pär av Eng-

Rhondda under signaturen Candida triumvagn
- den klarögda hjätinnan i Shaw's Men om vi ge oss tid att undersöka, skodrama med detta namn - med sin la vi finna, att det växer en skara blyga
små blommor där den väldige dragit fram
ton av ”vishjärtad, moderlig humor”
Låt oss stanna inför radion Slöa mänskrivit en serie artiklar om "de ar- niskor, som aldrig besvärat sig med attgå
betsfria kvinnorna
på ett föredrag t. ex. ha genom radion bliDet är dessa artiklar, som givit vit väckta till nytt liv. De ha lyssnat, utan
tvivel mekaniskt i början Men så har
upphov till disputationen.
Candida utgår från John S. Mill’s plötsligt det livgivande ordet tänt gnistan
deras trötta själar Man har sett många
ord: ”Vi måste komma ihåg, att all i
exempel p i detta. Och till den sjuke a h
(Forts. isid. 6). isolerade har radion kommit med tröst och

biljetterna varit slutsålda en vecka i
förväg. Den 27 jan. ägde där rum
en disputation över problemet ”de
arbetsfria kvinnorna” mellan Lady
Rhondda och den hon utmanat: författaren och journalisten G. K. Chesterton. Bernard Shaw var ordfö-

-

-

Vägen

I

land", Peeress in her own Right.
Detta innebär rätt för hennes son eldotter a h ärva pärstiteln,
Men icke rätt för henne själv att
taga säte och stämma i överhuset,
pärernas hus
Ier

begärt förhandlingar

fram- dande
gifta

som

-

Denna
utväg, re.som för övrigtvärl- gifta direkta avskedandenavt.ex.
dens störste industrimagnat Henry Svenska Tobaksmonopolet sysselsät-

också

-

att

sker

i v ä r l d e n just
vi leva i förfallets
och den själsliga förflackningens århund-

betsfria
kvinnorna”.

till jä och ärlig konkurrens..

Svenska Tobaksmonopolet har funDe personalgrupper som drabbats
nit det med sina ekonomiska intres- av uppsägningen, ha givetvis genom
sen förenligt att vidtaga reducering sina organisationer och sitt förbund
av sin personal vid arbetsplatserna i
med monopoStockholm. Gävle och Malmö Åt- lets ledning och därvid även anvisat
gärden motiveras av att maskiner nu- vissa utvägar till att undvika avskemera inmonterats för tillverkning av dandet av de manliga arbetarna bl.
vissa cigarrtyper, vilka hittills
förtidspensionerna en del äldre
ställts av manliga cigarrmakare. Upp- arbetare Vidare påpekas att nära 50
sågningarna ha också drabbat uteslu- % av de vid monopolet anställda
tande män, medan den kvinnliga per- kvinnliga arbetarn: äro gifta Vansonalen bibehålles Från Gävle ha f ö r hän det sistnämnda pekfingret visar,
övrigt fyra kvinnor förflyttats till förstår man ju lätt : avskeda efter
Malm6 i samband med reduceringar- lämplig undersökning en del av dessa
na.
kvinnor och lit manliga familjeDet fanns på sin tid vissa röster försörjare intaga deras platser.
inom den internationella arbetarrörelDet ligger naturligtvis nära till
sen, som varnade arbetarna för ma- hands att i en situation som denna
skinkonkurrensen, och i maskinernas hänvisa till en sådan utväg, och såförsta barndom vände Sig också
som rent tillfällig vore den
arbetsgrupper i raseri mot dessa de- måhända i vissa fall berättigad Jag
ras livlösa fiender
Sedan dess u n d e r s t r y k e r tillfällig, fullt övertygad
andra synpunkter på problemet gjort som jag är, att utvecklingen en gång
sig gällande, man har hävdat att ma- måste ge kvinnan såväl som mannen
skinkraften aldrig skulk kunna und- rätt att välja sitt arbete oberoende av
vikas utan tvärtom tagas i anspråk i den privata händelse i hennes liv, som
allt större utsträckning, dock icke
kallas giftemål. Så långt ha vi
för a t t t a g a brödet från emellertid ännu inte kommit, och
arbetarna utan för att under- därför kan man förstå ovannämnda
lätta och begränsa deras
utväg ur ifrågavarande situation.
arbete,
förkorta deras a I- även om man icke kan gilla den.
betsdag och således göra d e r a s
Men
det finns ännu en utväg,
liv drägligare och männi- även om den icke verkar lika snabbt

ochfölja sina sinnen tillorkester-eller

dansmusik - vad man nu föredrar
från
land, som förr kallats ”fjärran”.
Låt oss ett ögonblick stanna inför detta
Låt oss ett ögonblick tänka över vad som

I

hjälp i de svåra stunderna Obygdens folk
äro icke längre ensamma med mörkret och
kölden Utanför d e r a s ens-

retaget i fråga? Är det den billiga
arbetskraften, som spelar in, eller passar arbetet bättre för kvinnohänder?
Det skulle vara intressant att få ett
svar p i den frågan av höga vederbörande direkt, men ett sådant svar sitter förmodligen långt inne. För en
objektivt inställd synpunkt finnes
emellertid ingenting naturligare än att
radikaIt genomföra likaIönsprincipen vad kön beträff a r och endast taga hänsyn till arbetsprestation och olika
kvalificerat
l
arbete. Därmed
bortfölle den fula misstanken om utnyttjande av billigare kvinnlig arbetskraft. samtidigt som konkurrensen om
arbetstillfällena bleve rättvisare
Då
skulk det mart avgöras, vilka händer, som bäst dugde till arbetet,
manliga eller kvinnliga Visade det
sig, att de kvinnliga bleve mest eftersökta, vore ju därmed fastslaget, att
cigarrmakareyrket i själva verket numera är ett kvinnoyrke; bleve resultatet, att kvinnorna finge vika
männen, så
à la bonheur
derlaget vore dock hedersamt och
rättvist, en konsekvens av ärlig strid.
Nu kan man ju icke tala om heder
eller ärlighet, när lönerna beräknas
efter kön.
Det finns ett annat arbetsområde,
som redan länge tillämpat likalönsprincipen nämligen typografyrket.
Männen
det yrket ha sannerligen inte lidit p i kuppen, tvärtom,
samtidigt som rättfärdighetskravet är
tillgodosett. Och det är det kravet
vi först och främst böra arbete för.
billigare arbetskraf är
icke blott en orättvist och fult drag i

stigain.Låtoss helavärl-

detta är Undret p i jorden
Vi önska höra en konsert från London
eller Wien. Vi vrida på en knapp, koch tonerna strömma mot oss - - Jag hör-

de härom aftonen en Berlinkonsert från
Albert Hall, London i en stuga ute på
landet Tonerna fyllde hela den lilla lägenheter körer tenor orkester allt hördes så
Man
därvid
tänka: Betyder icke dum, att det drömda
paradiset plötsligt uppenbarat sig på jorden Utan kostnader och möda
får du vara med om en konsert från ett

underbart rent

måste

--

fjärranland,frånettland,somdu for-

nad och rik. Och, även om du hade rikedomen, så kom du icke dit utan resans

deNusitteri

en gumma ute på landet och
del det, som fordom endast var fåtalet beskärt.
Är det icke värt att lägga märke till
att den trådlösa långdistanstelefonien är
en uppfinning, som fullkomnades under
k
Svärden hålla dock på att smidas
-Man erinrar sig
härvid Viktor Rydbergs profetiska ord:
Fasan skall frälsa världen. Vilket uttytt
måste betyda: den tekniska utvecklingen
måste omöjliggöra kriget
Då en engelsk radiostation hälsade godnatt, Norge, godnatt Sverige, godnatt allesammans vibrerade denna hälsning i våra hjärtat på ett särskilt sätt Detta var
dock något nytt i mänsklighetens historia
Och det var stort och gripande
Vi kunna därför tryggt vänta på den
då Kina ropar: godnatt Europa, sov
gott! Det låter löjligt i dag. Men det
kommer troligen att ljuda med gripande
allvar i morgon. Ävenom det mellan detta i dag och i morgon ligger svåra O n -

Ne- tillplogbillar

inom

-

Ford, talar för, torde väl
vara betydligt flera kvinnor än män
den enda riktiga När därförett mo- Den exakta siffran för hela landet
a,
därnt industriföretag och därtill ett känner jag icke för närvarande, men
statligt sådant, som icke befinner sig för Malmös vidkommande uppgår ari ekonomiskt nödläge utan tvärtom, betsstyrkan för närvarande till något
tillgriper
den åtgärden att helt över 500 därav endast 82 manliga
enkelt avskeda
genom
maskin- (efter reduceringen 38). Vidare bekraft överflödig levande arbetskraft, talas den kvinnliga arbetskraften avekonomiska samhällslivet
profetior om överbefolkning,
ter sig denna åtgärd i högsta grad sevärt lägre i n den manliga. Skill- känna då och då - ett direkt tjuveri krig och pestilentia tynger oss, är det skäl
brutal, krass och antisocial. D e n naden är ungefär 50 öre pr timlön! ochsnatteriavarbetstillfällen.
att erinra
Ensiggud
Tegnérs
ser jagsköna
komma
ord:
står i skarpaste motsats
Detta faktum framtvingar naturligt
t i l l allt socialt framåt- den frågan: varför förekomma kvinFair play.
med kransade hår.
skridande.
nor i en s i påtagli majoritet vid föDär växer m blomma

Kvinnornas

det

sig & derscentra.

i varje hans spår
Han sluter de fria

De tusen kronorna.

Frisinnade Kvinnor i Stockholm
Driftsnämnder,
Göteborgs stadsfullmäktige ha - genom
mot kartellen “Samhälletfrämst“ socialdemokratisk-kommunistisk majoritet

Följdriktigt.

Det här kanske blir ett nog så hädiskt
referat av riksdagens första arbetsplenum
sistlidna lördag Men d e händer ibland
att man sitter på sin bänk på W a r n och
så småningom blir så upprorisk inombords,
att man med risk att bli hållen för tokig
skulle vilja resa sig upp och skrika till
församlingen därnere: sluta nu för alldel,
för det här är ju för genombedrövligt!

Det svenska folket är i
stort sett
När liberaler och frisinnade i mot en enhällig borgerlig opinion - beslulojalt emot samhället. Den allmän- Stockholm beslutat gå under gemen- tat att införa driftsnämnder vid stadens

kommunala

na rösträtten åstadkom heller inga
omvälvningar. De svenska kvinnorna upptogo sina medborgerliga rättigheter mycket lojalt. Förakt och
orättvisor. som de under århundra-

sam partibeteckning med högern sker
verk.
av en önskan att
det av valtekniska skäl, men bereda arbetarna tillfälle att närmare sätfrisinnade kvinnor få icke låta val- ta sig in i verkets ekonomiska och teknistekniska skäl gå före de liberala idé- ka sammanhang samt att t i l l verksamheerna
Man väntade av kvinnorna, tens bästa åstadkomma ökat samarbete

den varit utsatta för, den inrotade
uppfattningen om deras mindervärdighet,dig!et, inverkade ej. Lojalt hade vi
tillkämpat oss vår rösträtt, lojalt ämnade vi tillämpa den. Mendet var
för den skull inte vår avsikt att använda denna rösträtt i männens tjänst
utan i samhällets. Vi visste, att det

när de kommo med i det politiska li-

räknats och räknats med våra röster.
Från alla partier hade man sett kvinnornas rösträtt ur den synpunkten skulle den öka eller minska partiets
röstetal. Men man räknade icke med
oss som självständiga medborgare. De
av oss, som väntat på medborgarrätten och kände intresse för vår samhällsgärning måste handla, Vi gingo
in i de olika partierna allt efter vårt
åskådningssätt. (Man räknar ej med
dem, som anslutit sig till ett politiskt
parti på grund av giftermål eller
släktskap, deras stund är ännu inte
kommen.) Och där vi ansågo att
partiet handlade i strid mot sina
grurdtankar, måste v i ställa oss självständiga. Vi berömma oss inte
av att
ha utfört några storverk på dessa 6
år, det hade varit omöjligt, och vi ha
icke gjort det. Men vi ha strävat efter att fullgöra vår plikt. Och vi ha
strävat efter att upparbeta det kvinnliga samhällsintresset, något som kostar tid och generationers möda
Allt detta voro vi beredda på. Vi

men

voro beredda på motstånd,
icke
att detta motstånd skulle sträcka sig
si l i n g som till att försöka återtaga
en gång lagstadgad rätt.

Likväl

-

här som alltid är det makten och penningen det gäller. Och det är vårt
delägarskap i dessa samhällets avgudar, som nu med alla krafter motarbetas. Vi vilja inte erkänna dem som
gudomligheter, men i den mån samhällets väl och allmän tättssynpunkt
kräver, göra vi anspråk på vårt delägarskap.
Striden börjar an tillspetsas. Vid
statstjänsternas lönereglering blevo
kvinnorna överallt inplacerade i lägre
lönegrader

och

fingo därtill lägre

var på långt

strid.

normal

lånefond för att kunna utlånas mot
den billiga ränta denna fond beviljar
åt egnahemsbyggare och kooperativa
bostadsföreningar, hade en frisinnad,
som åhörde debatten från läktaren,
svårt att fatta att man icke insåg att
kommunister och socialdemokrater
hävdade samhällssynpunkterna, under det att de ledamöter, som valts
av ”Samhället
främst”
hävdade
mot samhällets bästa stående synpunkter. Bostadsbeståndet är ick e tillräckligt, hjälpen genom ordnandet av krediten för bostadsbyggandet är icke
överflödig, så länge
ännu så många stå utan möjlighet att
finna en bostad, så länge mer än ett
halvt tusen familjer äro husvilla i
Stockholm. Men de som säga rig företräda samhällssynpunkterna, voro
måna om aft förhindra ett bostadsöverskott, som skulle få fill följd hyrornas sänkning. Partiet ”Samhället
främst” är dock medvetet om, aft
måste laga, att det blir annorlunda.
lnga känsloutbrott! Intet oväsen!

Men annorlunda. Och bestämt
annorlunda Vilja männen e j
lämna plats åt kvinnorna, få kvinnorna skaffa sig plats.
Tidevarvet för sin del ogillar bargerlig samling. Tidevarvet vill hävda allmän och lika medborgarrätt.

när inte alla, som vållade

De flesta klubbades

igenom utan

minsta svårighet, men så kom man till ett
litet obetydligt anslag som skulle ställas
i fredsupplysningens tjänst och där tog det
stopp.
Kungl. Mai:t hade begärt 2,500 kr. som
skulle fördelas mellan olika fredsföreningar och användas närmare bestämt för
upplysningsverksamhet rörande NationerMI Förbund
Men summan var för högst
tilltagen utskottet hade prutat ner den till
1,500 kr. Det var sålunda om fattiga tusen kronor, som den nästan två timmar
långa debatten kom att stå.
Man skulle io kunna tycka att det borde
fordras ett ganska avsevärt moraliskt mod
både för att rösta och stå upp och tala
för en nedrustning av det redan förut
obetydliga anslaget. Men det modet sak
nades sannerligen inte på sina hill. Debatten är sorglig i åminnelse för den verkliga brist på praktisk fredsvilja, som den
blottade hos majoriteten av riksdagsleda-

h ä l l e t s b ä s t a tillmål. Manför- o m s t a d s p l a n e n
Tidevarvet återkommer till denna för
klarar att de endast vilja sitt eget
bästa, men delta är grundfalskt. Även hela landet så viktiga fråga.
deras bästa är samhällets bästa.
fastigheternas upprepade försäljning
När frågan gällde att i stadsfull- till ständigt! högre priser skruvat hymäktige bestämma om man skulle rorna i höjden till i förhållande till
upplåna medel ur Statens Bostadsarbetsförtjänst
obetalbara

förmåner in manliga befattningsha- Tidevarvet hyllar personlighetsprinvare. På allt s i t t försöker man in- cipen. Om därför den s. k. kvinnoskränka och kringskära kvinnornas listan vid stadsfullmäktigevalen i
möjligheter och inkomster, både in- Stockholm upptager namn, bakom vilom stat och kommun. Dessa exem- ka står en personlighet, önskar Tidepel äro för väl kända för att behöva varvet den listan all framgång, önupprepas. Och det är också känt, skar i ord a h handling.
hur kvinnorna motarbetas vid alla
val, politiska och kommunala.

mellandevid verkenanställdaarbetarna Detvaranslagentil utrikesdepartemen-

att d e särskilt skulle bliva det ma vi i nästa n:r av Tidevarvet.
nya försonande inslaget, de som ville
motarbeta m ensidigt klasskamp. Den
partibeteckning liberaler och frisinKoloniområdena inom
nade valt att gå under är ”Samhället
stadsplanen.
främst” - en beteckning, som åt d e Stockholmskretsen av Sveriges Kolonihade opinionsmöte på
andra partierna ger ett sken av att trädgårdsförbund
stå imotsats till samhället. Man för- Victoriasalen den 8 febr. Mötet, som var
klarar att arbetarepartiets kamp för vudanförandet
överväldigande talrikt
och därAnna
huhölls besökt,
av fröken
bättre bostäder, för väl avvägda lö- Åbergsson, krävde enhälligt
ner, för rätt till arbete har icke sam- plats f I I koloniträdgårdarna invet,

Hyresgästernas

Sparkasseoch
Byggnadsförening erhöll ju sedemera direkt lån ur Statens Bostadslånefond, när d e intet erhöllo genom möterna.
kommunens förmedling, men det är
man tydligenrädd
deglädje
en
sak försom
sig.skönjdes
Den pojkaktiga
bland d e skareg- P å en delhåll
n?
sätt känna ”missbrukas”.
upplysrande,
vunnit genom att det forom N.F. skulle det törhända
drades 2/3 majoritet för upplånin-

var

,&,

'

ningsarbetet
kunnainsmygasignågotordomavrust-

gen,visademerklasskampslynneän
kvinnligaledamöter,frufru Gertrudsitt betala

varje pris

hindras

För övrigt kunde N.F.

sitt upplysningsarbete själv, om d e
nu överhuvud taget fanns något behov av
ett dylikt arbete.

emot

parti, självständig som hon är, Nu
hör hon till dem, som ej stå under
M a det sades också många Weka a d
omval
Sockholmsstyrelsens förslag att i i all synnerhet i första kammaren av bl.a.
den nuvarande situationen nedlägga hr Lindhagen, utrikesministern och framvalarbetet skulle jag i stället välja få för allt, tycker vi, av förre ecklesiastikändrat till att Frisinnade K v i n n o r ministern. Han trodde inte, att man beginge fram under liberal beteckning hövde hysa så stor frukta för den eller
och icke följde med i fanflykten. den fredsföreningens ”förvillelser”, ty det
Särskilt borde kvinnorna vosa att de finns så många kloka hjärnor här i vir!icke låta skrämma upp sig, icke vilja den, *)= lagar, att deras arbete inte blir
vara främst i
paniken. Lugna och allt för fruktbringande För övrigt, sade
övertygade att det inte regerar
hr Olsson borde vi vara dessa föreningar
dast egoism, varken längst till höger tacksamma för att de uträttar Ut arbete,
eller längst till vänster, borde frisin- som vi allesammans egentligen skulle "**
nade kvinnor ställa rig under parti- med om, eftersom vi alla påstå oss vara
parollen samhället för aIIa.
fredsvänner,
Anna
Åbergsson Det vare till första kammarens ervärderliga heder antecknat, att den inte följde
utskottet utan i stället anslog hela 2,500
kr. att ställas i fredsupplysningens tjänst
I andra kammaren fick däremot debatten om de tusen kronorna tyvärr en annan
n@"& Där uppträdde bl. a. hr Holmgren
a h talade mot det högre anslaget Hr
Holmgren är kommendör vid flottan och
vi b o oss bestämt våga påstå, att han an-

en-

ser 110 millioner vara ett minimum av vad
flottan oundgängligen tarvar för att undgå
att

bliva helt nedskrotad.

Vissa människor

måste ha några slags
skygglappar, som hindra dem från
mer in rakt fram, stirra ständigt
o c h jämt på samma sak. Annars tycker
man väl, att det borde gått upp för dem,
andliga

i att

PI

En ojämn strid.

Det är en mycket egendomlig tillfällighet, att man på sista tiden just
efter processkommissionens nyligen
framlagda förslag fått flera praktiska bevis för att en mycket viktig
punkt i vårt rättegångsväsende tarvar
en ändring just i enlighet med kommissionens förslag. Det gäller frågan om. huruvida en för brott misstänkt person icke redan under den
förberedande
undersökningen inför
polismyndighet bör’ äga rätt att anlita försvarare Tinker man på flera av
de brottmål, som på sista tiden upprört allmänheten - ÖstervålamorUnder den senaste tiden har förts
Det torde nog vara en sak p i bade det, Marsjömålet, Grimslövsmordet
en stor diskussion om vårt nöjesliv gott och ont att förstatliga teatern - så tyder ju mycket pi, att riktninbåde i pressen och på olika möten. och skriva lagar för konsten. Det gen av målen blivit helt andra för de
Månne det inte får tagas som ett be- kan binda mer än stödja Men nog misstänkta eller anhållna, om de revis på, aft man börjar få en känsla vore det å andra sidan en stor välgär- dan under förundersökningen fått anav att man nu för tiden nöjer sig med ning, om det kunde bjudas någon lita försvarsadvokat,
för enkla och billiga nöjesformer och bättre konst även i landsorten in reSocial-Demokraten har i ett av siframflör allt för ensidiga Jazzku!- vyer och bondkomik och dessutom na nummer tagit upp frågan till
sinnade Kvinnor i Stockholm jade & verksamhet i Sverige hade
tur” är nog inte nbart ett slagord. åstadkommas lite bättre lokaler.
behandling och inhämtat ett
av Frisin- varit alltför upptagna av arbete för
Den sidan av framför allt ungdo- Att nå fram till idealet, god konst kända juristers mening om denna nade Kvinnor had den 4 febr. ett att någon tid skulle bli övrig till festmens nöjesliv har blivit för domine- för billigt pris är inte s i lätt. Skall punkt i processkommissionens för- talrikt besökt och av stor gemytlig- ligheter!
rande och överhuvud taget kan
hålla en teater högt, ha goda slag. Uttalandena gå alla i
den rikt- het och intresse präglat sammanträOch man förstår detta, om man
nog med fog säga, att de flesta av k r a f t e r och en stor och omväxlande ningen att så snart förundersknin- de på Internationella Klubbens loka tar reda pi. vad denna kvinnoförening uträttat. Man blir imponerad
nöjer, som bjudes den stora
repertoar blir det mycket dyrt. Vi gen om eventuell brottsligt förfaran- i Stockholm.
av folket, alla dem som inte ha rid har ett exempel i Kungl. Operan, de tagit den gestaltningen, att den kan Överläggningarna gällde Frisinna- av dess mångsidiga verksamhet ochatt offra några summor på nöjeskon- vilken varje år måste dragas med anses riktad mot viss person, d e n n e Kvinnors ställning till det borger- resultaten som uppnåtts, ofta efter ett
tot. stå på en ovärdigt låg nivå.
förluster, vilka måste täckas då bör hava lagbestämd rätt att bi- liga samgåendet, ”Samhället främst” arbete tysthet.
som kommer att äga rum vid de stun
Det var i början av 1900-talet som
Men det gäller nag i detta fallet med allmänna medel. Detta förhål- trädas av försvarare.
Advokat Elisabeth Nilsson i
dande stadsfullmäktigevalen i Stock f r ö k e n E m i l i e R a t h o u först
som i så många andra, att skall
har också uppkallat en motiofå människor att avhålla sig från
hr Larsson i Lerdala. Han an- mö svarar bland annat följande på holm. Ordf. D:r Ada Nilsson fram- lyckades skapa en liten början till den
l a d e ett förslag från styrelsen, att sammanslutning, som nu är utbredd
sak så måste man giva dem n å g o t att operan ur ekonomisk syn- tidningens förfrågan:
Vid en förberedande undersökning, som Frisinnade Kvinnor som förening över hela Sverige. 10 medlemmar
i stället Med förbud kommer punkt är i hög grad överorganiserad.
man inte långt. Vill man få folk att Föreställningarnas antal måste mins- ej kan effektivt kontrolleras, utsättes den skulk avstå från valarbete till stads- var grunden till hela föreningen. Nu
avstå från sådana attraktioner
repertoaren begränsas och den misstänkte för en ganska pressande be- fullmäktigevalen under boregerligsam- omfattar Vita Bandet 10,000 medlemmar fördelade på 200 lokalavdelninhandling i avsikt att
om ej ett
den levande damen utan huvud, box- stora personalen bättre utnyttjas.
Ordf. hänvisade till Frisinnade gar i alla trakter av Sverige.
ningsmatcher, charleston och andra
Nu är frågan den, om operan nå- hållsamt erkännande genast lämnas Vita Bandet har ibland kallats "oromdiskutabla förlustelser, så får man gonsin kan bliva en självständig eko- förmå honom att blotta sig på ett eller an- Kvinnors ställning under höstens
först lov att lära dem, att det f i n n s nomisk institution.
Den torde inte nat sätt, & att hela saken om möjligt blir landstingsmannaval, då samtliga läns- ganiserad moderlighet”. Man ville
genom sammanslutning i stor utannat och bättre som roar och upp- I vår tid ha stora förutsättningar där- tillrättalagd i den riktning, som vederbö- förbund avstått från att deltaga
rande undersökare misstänker vara den borgerlig samling. Flera av länsför- sträckning ta vara på kvinnornas håg
livar. Och därtill något som i n t e
Men nog är man ganska
bundens ordförande i län, där bor- att värda och fostra samt stärka och
stiller sig för dyrt. Ty man får för att tro, att det på ett eller annat rätta. Det torde utan vidare bevis
dock inte förbise det faktum, att det sätt måste brista i organisationen, i klart för en var, att striden mellan d e s s a samling ägt rum. hade varit er- utveckla deras samhälleliga ansvarsfinns människor som så gott som tvin- all synnerhet när man får höra att båda måste bliva ojämn. Å ena sidan står bjudna fina platser på listorna, mer känsla
avsagtsig. Vid Centralstyrelsemötet
Verksamheten fick från början en
pas att söka mindervärdiga nöjen av under de betingelser vår opera
ar- undersökarens erfarenhet och
den anledningen att de goda nöjena betar, skulle det uppstå en förlust på kännedom, som giva honom ett naturligt november 1926 hade Centralstyrel- praktisk inriktning. Pi en mängd
äro för dyra. De ha inte råd att se I mill. kr. pr år, även om man kunde övertag, och å andra sidan den misstänk- sen enhälligt uttalat sig mot borgerlig olika platser ha lokalföreningarna
bra skådespel, höra vackra konserter uppbringa publik i så stor I antal att te med den spänning och obekantskap med samling. Denna ställning t i l l frågar upprättat barnhem, hem för ogifta
det bleve utsålt till varenda föreställ- förhållandena, som från början sätter ho- s t o d , i fullständig överensstämmelse mödrar, upptagningshem för unga
och operor.
flickor. arbetsstugor och barnkrubLagstiftande åtgärder pa detta om- ning under hela spelåret. Nu ärir det nom sämre i stånd att motstå det psykiska med .den ståndpunkt, som hävdas
råde har givetvis sin stora betydelse inte utsålt till alla föreställningar och tryck, en sådan undersökninginnebär.Läg- Kvinnors riktlinjer och bor. Föreningarna ha också fått till
ger man så härtill d
program,
nämligen an Frisinnade I stånd 19 vilohem, som äro ämnade
jämsides med ett folkuppfostrande ar- förlusten blir därför än större.
Kvinnor vilja ta avstånd från klass- a t t mot billiga avgifter ta emot trötbete på enskild väg. På dessa förI detta sammanhang vilja vi om- sökaren av naturliga
kampen och verka för utjämning ta människor, som annars aldrig kunhållanden ha också en del motionä- nämna ännu en motion, som tager få utredningen ledd
vat tänka på att få litet ledigt. Arrer vid årets riksdag tagit sikte
sikte på m större statlig kontroll av roende på det personliga intresse, som mellan klasserna.
Fröken Kerstin Hesselgren gick vetarhustrur och andra arbetande
Ett uppslag, som måhända Om det vissa nöjestillställningar. I denna mo- han givetvis måste hava att få rätt, så infullföljes kan visa sig bliva till myc- tion, som även är underskriven av ett ser man lätt rättmätigheten i önskemålet vidare in p i motiveringen till denna kvinnor få i de trevliga hemmen p å
Om samhället uppdelas
landet äntligen den vila, som för
ken glädje och nytta har framkommit ' p a r av de kvinnliga ledamöterna, yr- att den misstänkte även på detta stadium hållning.
i en motion i första kammaren av h i kas att alla nöjestillställningar som skall kunna få det skydd, som en med för- borgerliga och socialdemokrater, blir många är så efterlängtad och så svårK.J.Ekman m.fl. Samma motion anordnas av enskilda föreningar eller farandet erfaren ansvarskännande försva- det så, att arbetarklass och bildade åtkomlig.
Bland barnhemmen är det största i
komma att stå på var sin sida emot
har för övrgt framlagts även i andra klubbar, men som i verkligheten äro rare kan lämna.
kammaren. Motionärerna yrka först av offentlig art, skola falla under po- Då den missstänkte sedemera blir åta- varandra, Detta blir inte en uppdel- Hälsingborg, ett modernt och förstoch främst pi. att kommunerna, som lismyndigheternas uppsikt och anord- lad, blir partiställningen mera klar. Un- ning i politiska partier som i stället klassigt skött hem, som också ger utnu få tillgodogöra sig hela nöjesskat- narna vara skyldiga att erlägga nö- dersökaren inträder då -om som på lan- skall ske efter konservativ eller radi- bildning åt barnsköterskor,
Vita Bandet i sin helhet äger
det vanligen är fallet, utredningen och kal åskådning, höger eller vänster
ten, skola få avstå exempelvis
jesskatt
tredjedel av skatten. Vad detta skulSom förhållandena nu äro har man åtalet utföres av en och samma person - oberoende av klass. Ingen verklig skyddshemmet Håkanstorp i Södersåsom
allmän
åklagare
och
representant
demokrat
kan
underlåta
att
arbeta
manland,
där unga flickor tar emot
le betyda kan man få en föreställning öppet kringgått de lagbestämmelser,
om, då man hör att endast städernas som äro avsedda att reglera det of- för det allmänna och domaren svarar för emot klyftans vidgande Höger och o c h sysselsättas med hemvård, trädinkomst av nöjesskatten under ett är fentliga nöjeslivet. Visat förbjudna en allsidig utredning. na synes mig skyd- vänster inom de borgerligas led är in- gårds- och jordbruksarbete samt småt e klasskamp ty de linjerna förflyt- djurskötsel.
Det är ganska många
uppgått till mer än 4½ mill. kr.
filmer och anordnat boxningsmatcher det vara mera umbärligt in tidigare,
Av d e medel. som genom en dylik för att taga ett par exempel, endast mycket mera som den skada v e d e r b ö r a n - och detta sker fortare i n man som ha blivit hjälpta genom Håkanstorp, fått platser och framför allt
bestämmelse om nöjesskatten, skulle genom att bilda en förening och låta d e får lida, redan kan hava skett genom tror
Efter en stunds livlig debatt antog uppfostrats till att kunna sköta dem.
bliva tillgängliga och som man beräk- publiken betala en liten obetydlig att ett åtal mot en oskyldig på grund
Vita Bandets arbete för nykterhenar skulle uppgå till minst 1½ mill medlemsavgift. Detsamma gäller en en ensidig utredning överhuvud kommer Stockholmsavdelningen enhälligt styten har bedrivits på olika sätt. Dels
t
i
l
l
stånd
eller
att
genom
att
han
på
grund
relsens
förslag.
kr. skulle bildas en fond. Denna fond del danskklubbar, som egentligen ha
Därefter
en redogörelse
gav frökenförBeda
Föreningen
Cederborg gar
ha föreningarna
och kurser i anordnat
nykterhet,föreläsnindels har
skulle sedan användas for understöd- offentlig karaktär men nu stå utanför av förespeglingar om fördelarna av ett er- borg
kännande blir dömd.
jande av ”musik sång. föredrag, fö- varje slags uppsikt.
Kvinnolistan,
vilken
bildats
som
ett
man
upprättat
restauranger
och kareläsningar och andra dylika goda nuMotionen är av allt att döma mycförsök att bättre tillvarataga kvinnor- féer utan utskänkning. På
platjen till främjande av kultur och bild- ket välmotiverad och dess syfte bör
nar intressen.
Kvinnolistan skall ser ha föreningarna mjölkstånd, där
ning has hela vårt folk så väl i stad kunna nås utan att, som motionärerverka
för att få dugliga kvinnliga re- särskilt vid marknads- och torgdagar
som på landet.”
na själva påpeka man därför behöpresentanter in i stadsfullmäktige, finns varm mjölk och smörgåsar att
I varje län borde finnas en läns- ver inkräkta på lojala sammanslutFörslaget mottogs med välvilja av
orkester, som skulk konsertera på ningars och den enskildes tillbörliga
mötesdeltagarna och diskuterades med G e m e n s a m t praktiskt arbete underR.H.
olika orter i länet därvid inträdesav- frihet.
intresse, men föranledde intet beslut. lättar sammanhållningen bland bingiften horde sättas synnerligen låg,
sade fröken Sandström i sitt tal
så att även mindre bemedlade kunde
vid 25-årsfesten.
få tillfälle att åhöra dessa konserter,
Det praktiska arbetet ger också oliGoda föreläsningar och föredrag horka slag av personligt intresse och bede anordnas i långt större utsträckgåvning för omvårdnad möjlighet att
ning än vad som nu sker och överkomma till sin rätt. De hemtrevliga
huvud taget skulk anslag kunna eroch välvårdade barn- och vilohemhållas till olika kulturella ändamål.
men med sin nätta inredning och
Teaterverksamheten både i huvudtrevliga omgivning tala bäst f o r hur
staden och i landsorten är även fövärdefulla resultat, som kan uppnås
remål för ett par motioner vid årets
genom ett personligt men målmedveHr Vennerström m. fl. ha
riksdag
tet och samfällt kvinnoarbete
framlagt en motion i vars slutkläm
yrkas på ”trygghet och stöd åt den
sceniska konstens utövning”. Detta
stod anses främst behövligt för landsortsteatrarna, som alltid varit styvmoderligt behandlade av staten. M o tionärena ha av framställningen att
döma tänkt sig någon slags teaterlag,
i likhet med vad som finns i flera
andra länder där stat och kommun
har i sin ägo en mängd teatrar. Likaså ha vi behov av en rättslig reglering
inom teaterns arbetsområde, säges
det.

Goda nöjen till billigt pris.
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Malmö stadsfullmäktige fatden gifta kvinnans arbete
tjänst, vill jag med någ

Ber

Rutnätet.

härmed få

bemöta tvenne invändningar

Kan Redaktionen upplysa mig om. huruvida
vida Malmö stadsfullmäktiges beslut att
uppsäga gifta kvinnor, som äre anställda
i stadens tjänst, gäller alla gifta stadstjänstekvinnor
tjänstekvinnor i Malmö eller endast de,
som i framtiden ingå äktenskap? Det ena
som det andra är ju i hög grad orättvist
och borde ju inte få passera utan att kvinnor
kvinnor från alla Sveriges kanter, Och varför

min artikel i Tidevarvet n:r
1-2,framställda av Clara Wigforss under
k,innor, rvhrikrn ”Rutnätet” j n , r
som efter årsskiftet
ingå Är ej ”givandets glädje”
äktenskap. För de kvinnor, som före måttlig "OS, "PI *\an tas lorn självklar
före nämnda tid inträdtti det äkta ståndet självklar fordran? Men just detta är
det och som innehava tjänst hos staden, som bekant fallet med de gåvor, som
den, sker sålunda härutinnan inger hjälpa bankdirektörens eller doktorns eller
förändring, utan IS de fortfarande
eller
behålla sina anställningar. Eftersom eller isig själv rika) fru att följa mannens

protest

stadsfullmäktigebeslutet
form. tror jag, att ett överklagande
fått denna vilkor
försörja
och stånd.
en fullt All
arbetsför
delvis äreller
noghelt
en
av detsamma på den grund, att det glädje, som kan uppskattas blott enligt endera

inteävenfrångrannländerna, lät demi
sak

desamma.
1926-1927

invändningar

mot

J

hjälpabandirektörensellerdoktorns

-

Kan det inte sättas
sättas i
fråga att Malmö stadsfullmäktige kränkt
Vidare en annan

dessa kvinnors rättigheter, endera av följande tankegångar: så roligt
skulle vara så till vida utan verkan att kunna göra som alla andra och särskilt
beslutet ändå troligen skulle hava skilt som de och de eller den, som betalar,
blivit fastställt. Såsom en demonstration talar, bestämmer - Smågåvor däremot
tjänst för att han gift sig med en förmögen demonstration och protest hade bannlysas givetvis ej genom det angivna
förmögen kvinna - han förutsättes vara ordinarie ett sådant överklagande kanske kunnat systemet, eftersom sådana i ingen mån
ordinarie med rätt till pension
komma han kunnat bliva verkningsfullt nog.
närma sig försörjning. Av detta skäl
samt emedan dylika ej äro fordrade, kan
alldeles säkert att draga saken inför domstol.
kränkt dessa kvinnors rättigheter,

trots

att beslutet kan anses lagligt? O m en man
i stadens tjänst uppsades från sin stadstjänst

-

-

att

Emellertidförmenarjag,attett

man beträffande dem med rätta tala om
stol. Varför skulle inte kvinnorna
massresolutioner vid möten och ett ”givandets glädje”
Kunna vi ej enas
kunna det?
kraftigt arbete för att genomdiskuteraåtminstone därom, att
Men en åtgärd kunna de nu redan vidtada:
taga: de gifta kvinnorna i stats- och stadstjänst genomdiskutera frågan och giva upplysningar om glädje är större än gåvomottagandets?
tjänst kunna för att skaffa sig mera gehör Malmöbeslutets konsekvenser, om det Och är den glädjen vårdelös, som alstras
hör för sina rättigheter, bilda genomsam skulle få efterföljd i stat och kommun, genom medvetandetom, att något gåvomottagande
mottagande omöjliger kan orsaka kontrahentens
organisation. Visserligen finns det alltför kommun, bör kunna hava alldeles samma
många organisationerhär i landet förut ma verkan som ett överklagande av kontrahentens tillgivenhet?
men det ser nu ut, som om omständigheterna
i Tidevarvet velat Min opponent efterlyser även ”samhörighetensglädje”,

också

själva arvsrätten!

och stånd”. Dock förbehåller
sig redaktionen att få återkomma till
de synpunkter, som framlagts i slutet
sjuklingareller åldringar ”leva på barnakärlek slutet av Magnus Lithners sista insändare.
kärlek eller släktkärlek” än när fullt arbetsföra dam.
Red. av T i d e v a r v e t
betsföra “leva på kärleken mellan man och

- Kunnaviejenas Ärdetverkligen inte ”rättvisareoch

kor

Vaccinationsfrågan.
kvinna”?
Det lär för övrigt ej bli
många, som behöva leva på barnakärlek
Vid genomläsandet av d:r Ada
Nilsson artikel i n:r 5 av Tidevarvet
glädje”
när
könekont
r
a
hent
e
r
n
a
eller
släktkärlek,
när
födelsekontrollen
hörighetens
omständigheterna skulle tvinga fram denna.
min kritik mot kvinnans ställning kontrahenterna bli av varandra ekonomisktverkat några generationen. Höga löner vet utropade undertecknad helt ofrivilligt:
Surte den 27/1 1927.
samt samlande och ärvande av kapital ofrivilligt: Äntligen!
Tanken att vaccinationsfrågan
Anna Wenner-Rosin. ställning vid sista stadsfullmäktigevalen oberonde - Förhåller det sig dock ej
framkasta den tanken, att om kvinnorna så att ju vissareman är, att det ej är ekonomiska möjliggöres då för alla allså även rundliga nationsfrågan ej mera skulle vara tarundliga sjuk- a h livförsäkringar (om allt bu, att den offentligen kunde upptagas
norna ena sig något så när om att ekonomiska band, som locka eller nödga människor
upptagas t i l l debatt, fyllde mig med glädje.
Då jag fått del av de frågor, som Anna protestera mot Malmöbeslutet och människor
dess säkrare vet man, att arv tillföres samhället möjliggöras fonder
Anna Wenner-Rosin gjort redaktionen
eventuella avläggare i riksdag sympatien är bindemedlet? Som min artikel fonder för verklig pensionering. Dessuttom Hela mitt liv har jag stått tveksam
av Tidevarvet med anledning av det
fullmäktigeinstitutioner, så trode artikel just gick ut på att få bort penningbandet medför folkminskningen, att konkurrensen inför nödvändigheten av vaccinationen.
vaccinationen
Denna tveken härleder sig från
de vi nog kunna hävda vår mänskliga penningbandet (”strängt åtskild ekonomi”) avsåg sen mildras, att platserna tryggas, när personerna
pa rätt att få erhålla och behålla det den alltså att grunda samhörigheten helt sonerna bli mindre lättaresatta, samt att en händelse 45 år tillbaka i tiden. Jag
krig med åtföljande kriser bättre undgås övervar en massvaccinering i en stor
arbte, för vilket vi utbildat oss, och på sympartien. Är månne ej denna grund
även detta till trygghetens båtnad En och rik landsbygfssocken. Med lärarinneögen
vadtill vi befunnits lämpliga, oavsett för ”samhörighetens glädje” att föredraga?
på eget arbete helt grundad god och trygg lärarinneögon mönstrade jag barnen. I
om vi därefter ingå äktenskap eller draga?.
ekonomi är därför ej heller i ett konkurrentsamhälle denna rika bygd en massa illa skötta
ej, sårskilt nämligen om vi begagna Är det ej därför litet orättvist att säga:
ej, av våra valsedlar, då del är tid ”över hela rutnätet stod det ’pengar’?” konkurrentsamhälle *chimärisk. Vill man dessutom barn, magra, gråa, med grådaskiga
hjälpa till genom socialisering så kläder. S i med ens upptäckte jag
att avgiva dem. Jag förmenar, att Månne ej senarare det nuvarande äktenskapet
ett härligt ham, stort, vackert, ytterst
denna fråga är en hela kvinnosläktets äktenskapet (ofta även de fria förbindelserna)karakteriseras garna.
Instämmer givetvis med nöje i Edra yrkanden ytterst välvårdat. Vaccinen togs direkt
kvinnosläktets fråga av så rakteriseras av nämnda ord genom den yrkanden o m ”samma rätt och samma plikt direkt från ett grådaskigt barn och
sammankoppling,
det ekonomiska
stor betydelse som aldrig förr med
för varje individ”, om “bekämpandet av överflyttades på del prima barnet.
Efter en tid blev jag i tillfälle att se
undantag av medborgarfrågan, och att
beräkningar, könsfördmarna och de företrädesrättigheter

-

Malmbeslutet.

genom

samman,

dess

-

utom

ekonomiska

miskaberoendeoch ochdeekonomiska

varje inför framtiden ansvarskännande Holmfrid Egenaes-Eriksson
i n:r5 ber
ansvarskännande kvinna, oavsett om hon eller jag få svara följande
hennes anhöriga hava utsikt att tillÄr det verkligen möjligt att ur min
höra de samhällsarställas privilegierade artikel utläsa den meningen,att nuvara ”socialt högdjur, kvinnan underbetald
Påyrkande för
privilegierade klass eller ej, bör i sin mån medverka betald
verka till att hindra ett beslut i den döttrarna ”en med sönernas
~

rikning

Som

innefattas i Malmöbeslutet jämngod

yrkesutbildning”,

-

motinärens andra,då torde - vill jag
hoppas - kvinnorna med röstsedeln
i hand icke vara sena a l l vid nästa
val säga sin mening.
E I i s a h e t h NiIsson.

under solen, vidrörde jag ej denna angelägenhet.
lägenhet. Anförde endast de rubriken
mest närliggande och de för frågan i mitt
tycke självklara reformkraven. När redan

Släktlivet och de politiska Iinjerna.

likväl är det demokratiska genombrottet
förarbetet till en medborgerlig solidaritet
solidaritet ocksa gentemot kvinnor.

-

den dessa möta sådant motstånd
rad
skulle då ej inträffat, om jag angripit

Emilia Fogelklou.

transparanger över revolutionsscenerna,
revolutions cenerna, hade aldrig tänkt på kvinnor i sådant
sådant sammanhang! (Läs Emile och
jämför hans fostran och livsmål med
Emilies, hon som skall fostras blott
för att behaga Emile och för vilken
det är mycket vigtigare vad han
s e r ut att vara än vad han är!)
Också för S:t Simon var ”medhjälparinnan”
parinnan” och ”väninnan” formeln
för kvinnlig medborgaregärning. Likväl

männen”.

täckt av sårnader, som sträckte sig
över hela överarmen.
Klockaren
sade: Usch! Ta bort ungen! Vad
skulle
modern
känna!
uppväxande släktet, medar hundraden
konkurreraom de enklaste sysslor och medan Min tro p i vaccinationen fick en
medan tiotusendengå arbetslösa, födas årliggen stöt ch jag har sedan ständigt längtat
längtat efter,
att vaccinationen skulle
ställas under debatt, Men det tycktes
är möjligt Det minsta man kan begära vara förbjudet. Lager säger, att man
och därmed basta.
gära vore ju statlig nativitetsminskningspropaganda skaII tro
All annan vetenskap är underkastad
propaganda jämte invandringsrestriktioner.
De senare skulle tvinga vissa alltför barnrika tad ständig revision. Men Jenners
200-åriga behandlingsmetod, en storartad
rika folk att denna sak ejhelt åsidosätta
åsidosätta förnuftet. - I Zürich låta årligen 500 storartad upptäckt för sin tid, är ofelbar:
sterilisera sig Varför kan ej i åtminstone f i r man ej betvivla, att
Sverige samma förmån beredas dem, som den för alla tider är den enda
så önska?
Magnus Lithner. möjliga.
Till sist ett varmt tack till d:r
Härmed avblåses diskussionen Nilsson för den klargörande och utkring ”Hustrun följe mannens vill- redande artikeln. Rosalie Lindgren.
ännu

ett

par ord.

-

Medan

oerhörda

-

hörda svårigheter råda att placera det

ochför hustrurnayrkesarbetemed gen (1925)härilandet35,000fleraänsom

slutet och i herr Lindbergs motion.
Skulle riksdagens manliga ledamöter reslog vidare privathushållets
sedan, trots denna som jag hoppas slopande
Medger ej min ärade opponent,
kraftiga och vederhäftiga opinion. ponent, att hon vantolkat mig inte så litet?
som jag räknar med finnes inom landets Gillar ej arvsrätten Men som jag ej
dets kvinnokretsar,
fatta sitt beslut i avsåg att i artikeln beivra alla orättvisor

Revolutionens solidaritetstanke, utryvkt
uttryckt i förklaringen om "de mänskliga
liga rättigheterna” för alla ej blott
för de få, innebar ännu ingenting om
kvinnornas medborgarrätt.
Glömskan
skan var nära nog oskyldig, saken hade knappast varit p i tal ens från
kvinnohåll. Och Rousseau, det flammande
mande snille, vars ord om rättvisa
och broderskap o h frihet lyst som

heter som männen innebar” samt om ”jurdisk Vaccinens inverkan på det rara barDess arm var kridisk och moralisk likställighet med männen”. net. Ohyggligt!

Revolten mot det gamla partriarkaliska
liska systemet över huvud kom helt
naturligt att rikta sig också mot familjen.
miljen. Skilsmässolagen av 1792 bildar

vanvett

kvinnor

”mänskliga

rättigheterna”

del klart att

denna rättighet,

man följer

så är naturlighet skall man emellertid inte
stoltsera över utan kultivera. Den är
fått vitt råämnet för människovardandet, icke
kvinna och dess produkt, Men den sidan av det

naturens ordning,

så länge

skilda konsekvenser for
man. Naturen gav ju kvinnan det nya frihets- och naturbegreppet som
bildar ett skarpt avbrott mot den syn omedelbara
ansvar för släktet som före kvinnlig medborgarrätt kom in
på äktenskapets oupplöslighet som först kulturen synes skänka åt mannen. under formeln ”rätten t i l l moderskap”

Men i de tankar rörande släktlivet katolska kyrkan representerat. Den männen. Endast där samhället ställer skap” och som ville skänka kvinnan
som föras med i strömdragen från sakrala helgden. sådan man förut dem båda jämlika i fråga om ansvar en förmån I analogi med manligt
revolutionen, söker man förgäves efter fattat den (och som präglat äktenskapets inbördes, inför samhället och inför präglad ”fördomsfrihet” inför släktlivets
äktenskapets institution sedan urminnes ti- släktet - någon som ju först nu börjar livets lyckovärden, synes mig innebära
efter vad jag med ett kort uttryck rill
der) miste sin auktoritativa kraft. jag ske
kan frihet och trohet innebära en feltolkning av frihetens och
kalla m o d e r s s y n e n . Vad man
Och familjehelgder kunde inte nygrundas åter bli parallella etiska begrepp och rättens natur. Ty ett barn är (lika
finner är däremot ett krav på frihet grundas i en handvändning. Det är ej varandra uteslutande ”rättheter”. litet som en man eller kvinna) ett
frihet och natur jämte en ntima- därför upplösningens tecken, som ”rättigheter”. (Trohet betyder då ömsesidighet, ting, som man utan vidare f i r gå
liserande och kollektivistisk behandling tydöigare aktualisera sig än nydaningens. dighet, icke biott det ekonomiska och förvärva till egendom endast för
sin egen treynads skull. Otaliga ham
ling av hithörande problem sådana de nydaningens. Det gamla feodala systemets beroendets förpliktelse.)
högsta plikt: :trohet var ingenstädes
Vad hävdandet av det ha förvisso kommit till världer med
I stort komma att avteckna sig utifrån
ingenstädes så oundgängligt som inom familjen. naturliga beträffar, så är det ensamlämnade mödrar, vilkas fröjd
politiken, nationalekonomien
familjen. Och det nya huvudordet frihet tydligt, att man inte kan höja släktlivet och stolthet de kanske tin sist ha blivit
ekonomien och till slut
het är en storhet, som inom släktlivet livet förrän hyckleiets och skenets Och hela d e n sida av sken som
rasbiologien som utsiktspunkter. En vinst livet i c k e kan få sin etiskt djupa ande kommit bort fråndessa livsområden. understryket de ”naturliga” barnens
är att släktlivets faktorer sålunda in- innebörd annat än mellan i ansvar råden. Det höves därför ingalundarätt att
vara barn för
satts i stora, Iogiska sammanhang.
för släkte och samfund - fullt ingalunda att stanna i
belåtenhet med ”naturen”, samhället likaväl som andra,
Men vid sidan om dessa omistliga jämbördiga kontrahenter. “naturen”, sådan den hetsats, förstörts är en socialetisk vinningav djup och
värden ligga begränsningar, som dels Om friheten i sexuell mening blir och vanfostrats i skämd storstadsluft nödvändig innebörd. (Så länge icke
hero på karaktären av reaktion mot fattad, icke som ett ansvar och en luft - detta är onatur och föräldraskapet själv byggts på god
det närmast förgångna, dels på att livshelgd, utan främst betonas som omänsklighet ! V a l det betyderöver grund, kan emellertid barnet endast
kvinnorna ännu så föga tagit ståndpunkt enrättighet - som det utan tvivel hela linjen, inte minst för kvinnorna, i ringa mån befrias från sådana oförrätter,
p u n k i de för dem
och för hela vel kom att bli i samband med andra att sant, enkelt och rent se på släktlivet, rätter, som redan före födelsen begås
släketet - vitalaste frågorna.
av
de
många tidigare okrävda livet, det kan knappast klargöras. Sin mot det - i fråga om anlag, i n f l y

istortkommaatt

ävenrasbiologien

-

-

fattar det.

-

Ja, det kan en io förstå, att det har
varit m lång tid för den som så där har
här på tå- fått längtan in i kroppen, säger den lilla
erkännande.
torget denHan blir tydligt glad It att hon förstår
nu mot kvällen börjar regnet Jag har na sista sommaren, För det lilla en har det, a h hans ögon bliva ivriga:
Ja, det
läst mig fram genom timmarna, läst i
får en ju mest omsättning hemmavid sta- är just det. Hon hade nog längtan. Jag
sträck utan vidare tankar, när jag m ö t e r - vi har var’t ute i tungsamma minns en gång, när v i va’ små a h gick
skymningen genom fönstrets gråsotiga ru- ärenden i dag, säger han förklarande
åt skolan, så sa’ mor: - Ja’ vånnar, ja
ta, där regnet rinner över i buktande Gumman ser på den svartklädda flic- ock kunde gå i skolan och lära litet a h
ränder, dansa bokstäverna ned över
- Jag kan förstå, att ni har fått komma ut litet! Då kan en ju förstå, att
Är hon tyckte liksom att hon hade det trångt
na. Utanför fönstret rusa furornas stam- säger hon. Sedan försiktigt:
ikring sig. Men hon var alltid så där glamar förbi som ett vindlande band - nå- det eran gamla mor?
der och skämtsam, hon hördes inte klaga.
got vitt bröt plötsligt fram över marken
- Ja, det är det
vid skogsbrynet - vitsippor således
Ah då! Jag hörde i höstas, att hon och när som sen far var död, skötte hon
Men så trivdes hon inte, brister hon kyrkogården eller i någon annan I Boston.
våren. Men där tåget brusar upp genom hade kommit hem ifrån Amerika - då kvarnen ensam i sex år, innan Johan a h
För det var inte som en kyrkogård, utan
Småland, konstaterar jag som så många fick hon inte länge vara tillsammans med jag blev vuxna, a h det kan en säga, att ut.
gånger förr i mitt liv, att så särdeles vac- er då.
hon skötte den ståtligt - Han får m Flickan ser skyggt över till henne; hon det var som en stad, det var detsamma
Nej, hon fick inte det - Han lyf- stark klang i ordet. - Så reste Johan sitter också hon a h hör spänt ah i be- som att l i l t . kistorna ned under gatsteker är den dock icke fill sin första del,
narna. Stenar var där mest också de haSveriges vår. - Gräset ligger allestädes I n ögonen försiktigt granskande upp över straxt till Amerika. Sedan reste Alida och undran på brodern,
Jo, hon trivdes mcyket väl. Hon d e inga gravkullar där utan bara stenhälgulgrått och bart, a h det forsar av vat- gumman och ser på hennes snälla ansikte: Maria. Men mor höll i alltjämt a h haten kring tuvor a h trän, bergsskrevorna
Det var inte hiller därför hon kom d e det slitsamt a h strävade för oss två skrev hem, att hen hade det d ofantligt lar med grus omkring ah där var inte
- han nickar över till den spensliga sys- gott ah trevligt; hon bodde hos Alida - tyst ens om nätterna för vagnar som komskymta svarta i sipprande fukt, svarta, hem, tillägger han stillsamt
tern, som hela tiden sitter tyst och stel
det var i Boston, vid en vacker gata, de mo a h foro. a h tiggare och främmande
bottenlösa vägar nedanför järnvägsbanSå! ken gula sälghängen och utsläppta höns - Nej, mest vardet för det, att hon hon sa’ jälv, att hon inte ville resa, åt- hade det förmöget a h fint - Alidas barn folk gingo fram där som en ström, poliminstone inte förrän Elvira gått och läst, voro så kära i henne - och hon tyckte ser patrullerade där liksom på gatan, och
vid stugorna som lägga utkastade här och hade fått
sådan skrämsel för att dö i
det var nöjsamt med alla dessa granna tågen visslade a h dånade straxt utanför
där uppåt backarna, oftast utan träd
Amerika - hon var sjuk när hon kom men vi kunde ju veta, att det ville hon
så som hon velat det i all sin tid - det gatorna och allt folket, ah hemarbete fick muren. Om en skall tänka sig det som
ler trädgård, med en grå ladugårdslänga hem.
till skydd och värn framom, skarpt gröna
Att hon nånsin reste ut! Så gam- MI bara av försakelse som hon stannade hon med stickning Så hon syntes för- till att sova, så förstår en ju, an inte en
för vår skull Men Alida och Johan skrev nöjd på alla sätt.
kan finna in sömn på ett sådant ställe.
rågtegar i rakskurna sträckor vit- mal!
a h med er två kvar här!
det kunde
brev på brev efter henne, och när som
Men, Lira. att han nu kom hem då! Ingen kyrka fanns det häller
sippor
- Men huvuddelen av landet,
Ja - många kunde ju tycka det
de gula mossarna a h tallmoarna stå helt det fanns ju det, som var både för och sen jag gifte mig, a h Karolina hade li- Han sitter a h håller blicken stilla mol i u inte bli likt en kyrkogård, när ingen
oberörda av våren.
emot
Han beslutar .it för att tet pengar, så vi tog kvarn, a h Elvira rutan: - Ja. Det kan ju synas oförståe- kyrka låg i mitten, occh en kan ju fatta,
Det var i höstas - Alida började att det skulle kännas konstigt att tänka,
Vi ha åter stannat vid en av de små förklara det, får fatt i tunga, tillsvängda kom som barnflicka till jägmästaren, d å
när det skriva om det. Mor hade varit sjuk en att när en var död, skulle en sänkas i grastationer, som likna varandra som grå ord, gömda från missionsmöten a h pre- mest nödde vi mor till att resa
stenar. En liten ovig stationsinspektor dikanter, litet löjliga kanske just här - nu varit ett sådant längtans mål för hen- gång på sommaren, fast han sedan Mar ven utan själaringning.
med sin röda flagga på träperrongen han talar dock ihågkommande och vänligt ne! - det kunde ju ingen veta, hur länge alldeles frisk och kurant igen, men när hon Mor tänkte på kyrkan hemma i Vannås
skrev till Elvira, så stod där allra sist
hon kände liksom att det skulle känframför ett brunt stationshus, som endast om modern, förmildrande, som man talar hon kom till att leva - och så som hon
brevet:
Jag vånnar, jag vore hemma nas skönare att ligga i en grav, som grälyses upp av annonsplakatens röda bokstä- om de döda, han har inom sig alla skäl önskat att få se Amerika a h komma ut i
ur denne skogen! Och då d reste
hos bäckasvaltan igen! - Men det var set växte över. Och hon tyckte, att hon
ver och stationsinspektorens vita gardiner tydliga för hennes liv, han tycker om att
hon sörjde inte för oss två, sade hon, för så där skämtsamt så vi fäste oss inte vid ville känna dem, som lågo i gravarna omoch geranieblommor i rummen ovanpå visa dem för någon:
Svarta, leriga vägar under gråfjuniga pil- Se, mor hade alltid åstundat att kom- hon tänkte alltid, att vi skulle komma ef- det. Det kunde ju ingen tro att det var kring henne - det kom för henne, att far
i sinom tid. Men vi visste io att v i allvare’ vi hade kommit till att tänka oss kunde tycka det var ovänligt, att hon inte
rader, röda frontespishus och grå träkå- ma till Amerika Hon var ifrån Stock
han nickar å t e r liksom bofast i Amerika - hon hade låg bredvid honom. - - Och som hon
kar oregelbundet uppradade utmed den holm- född, och det satt i henne, honville inte hade den reslusten
mot systern
vi två liknade mer uppå varit där i sex år. Då fick vi brevet från satt där a h såg framför sig, hurusom
mörka vägen. Rastande hästar bundna se människor a h fordon ah rörligt liv
far a h tänkte oss iu till att bli där v i Alida:
Nu får ni hem mor, skrev hon, hon en gång skulle läggas ned död där
invid spjälstaketet, ägarna med piskorna omkring sig. - Jag kan inte med denna
var, men det ville vi aldrig nämna till m o r det kom alldeles plötsligt, vi visste om under en stenhäll i en främmande stad,
instuckna i stövelskaften, dryftande dagens lilla bäckasvaltan!
sa hon ständigt om
han var så inte. Alida var rakt ifrån sig bedrövad grep det henne oryggligt att hon ville
kvarnrännan därhemma
jag
det för att inte störa henne
frågor framme på perrongen
en ung tös, när hon
det, hon skrev många gånger: - Ni hem. Hon satt där p i bänken ah sade
Se, hon ville ha allting lycksalig som
Dörren till vår kupé öppnas, en ung vore en ström!
kommit åstad till detta Amerika.
ska inte
ovänliga vid mor högt tör sig själv: - Jag vill lihemkarl och en spenslig. svartklädd flicka
och rörligt
Han tystnar och
i skymningen, eller att inte vi ville ha henne kvar
komma in Den enda lilla gumman som
Ja, det är så för somliga
hans
ansikte
är
barnsligt
allvarligt
i
den
det
är
ju
inte
gott
eljest,
varken
för
er
fanns i
kupéavdelningen där jag
- Och som hon då fick sitta här inne
flyttar ned sina tomma korgar på golvet I den svartaste skogen i trettisex år a h , skymmande dagern, och ögonen stå stelt
Hon känner de nykomna a h hälsar vän- i enslighet - det är en stygg väg hem till öppnade mot minnet.
säger hon, a h hon vill inte dö här i Bosligt och makar in dem i hörnet mill emot vårt, steniger och backiger, så en kommer
Den lilla tjocka gummansitter med ton. - Han har sänkt rösten och kommig Karlen hälsar igen, a h flickan ni- sällan ut
och har ingen utsikt
för munnen uppspärrad av intresse, ivrigt för- mer sig stilla in i att tala om detta som
ger främmande de maka upp två
stänger omkring
Och i u t s e e n d e slutet.
om något han själv varit med om, han likkartonger p i näthyllan. Tydligen äro d e
som sitter a h drager fram det sakta ur
syskon, likheten är påfallande. Karlen är
sitt eget minne:
väl några a h tjugu är, men ansiktet är
- Mor hade varit ute a h gått i Bosgossaktigt något försiktigt stillsamt i
ton en dag a h gick in på en kyrkogård.
blicken - - Hon beskrev det för mig sedan. Deras
Flickan har samma smala a n n a t under
kyrkogårdar är som en hel stad, en kan
ett ljust här, hon kan vara sexton år eller
gå vilse många gånger därinne, de döda
kanske aderton, den svarta läsklänningen
ska’ i u ha sitt rum, de ock
och med så
sitter snävt över hennes smala skuldror.
mycket människor som i detta Boston.
Hennes ögonlock äro tunga a h röda, hon
Men vid der mor gick omkring därinne,
sitter som i andäktig bedrövelse orörligt
blev hon sittande på en stenbänk a h grät.
stilla borta i hörnet
Det vat för denne kyrkogårdens skull
Den tjocka gumman bredvid mig har IC
hon hade liksom kommit in för att se efdan börjat samtalet
det är brodern han
ter
mor tänkte sig ju, att hon mart
känner: - I har inte varit ända åt sta’n
skulle dö a h bli begraven där Men nu
i dag?
hade hon kommit till att tänka, att hon
- Nej, bara här i Rörum.
aldrig skulle kunna ligga i frid i denne

Av Eva Schmidt.
En tredjeklasskupé i vårkvällsskymning - Jag har inte
till Er
och kylande fukt Utifrån hagarna skju- get på år a h dag.
ter den gula dagern in mal fönstret, o c h - Nej, jag har inte varit åt
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ratio- va kvinnan en förmån utifrån livstelser o.dyl.). Men d
neIIt
f a t t a d e ”rätten till mo- bördornas synpunkt. Och vad är
derskap”, det idémässigt beslutade närmare till hands för dem som av
förverklingandet, är något helt annat sitt arbete endast förnummit mödan
och innebär en skapelseaktens meka- och aldriq en lustkänsla att på ett annisering, som är i grund främmande nat livsområde ta igen sig på så sätt
för det okränkta och levande moders att man där löste ut endast lustkänssinnet Det är i stort sett en kon- lan, icke ansvarsmödan. Men till enstruktion. Låt emellertid var och en sidig lustkänsla hör lätt - ombyte.
av dem, som med rätta funne det Och därmed äro vi i mer än ett av”ovärdigt en man” att så brukas en- seende inne på ett sluttande plan.
bart som medel för en annans ända- som det är fruktansvärt svårt att råmål utvidga sin tanke till ”ovär- da hot för
annat in på genomgridigt en människa”. Mera be- pande personliga förvandlingars väg.
hövdes det inte för att ett helt nytt För dem som aldrig varit arbetande
ljus skulle falla över mörkret och, och betungande är det billigt nog att
förvirringen i släktlivets
endast lamentera på denna punkt
tillstånd Barnets rätt till
(Och det skall endast förnimmas som
skap, d.v.s. det ömsesidiga ansva- en missunnelse från sådana som h a
rets princip skulle träda i förgrun- många slags vilopunkter och lyckoden som det enda momentet med möjligheter i sitt l i v gentemot dem,
”rättighetens” karaktär. ”Fri- som kanske bara ha funnit denna enhet” blir på släktlivets område ett s o m
Och ändå är logiken i ovanbullrande tomt ord, om det inte är i nämnda ”komplettering” redan från
oskiljaktighet förenat med ömse- början förödande för de mänskliga
sidigheters
princip
krafternas inneliggande harmoni som
Men h i d e frihet och ömsesidighet behövde en jämnare fördelning, ett
kunde ju tänkas sammangå i en an- rikare samgrepp av både lust och an-

nuvarande
föräldra-

-

livets synpunkter p i ömsesidighets- snart nog tydliga gränser av omutlig mot livet själv. Släktlivet kan inte
krav av en vidd, som sträcker sig ej yttre nödvändighet. Det var fram- och skall inte rationaliseras, men beblott till ett människopar, utan till he- f ö r allt nationalekonomien och längre själas skall det och förädlas, r&,,,
la den samtid, alla de klasser och
f r a m rasbiologien, som kom och ställ- kärlek överallt gör, oberoende av teodivider, som på olika sätt och i olika de upp sina varningstavlor vid vägen. rier. Dess krav är varken ett öde elligen begära och njuta lycka utan Genom det givna material. som h o p - ler en rättighet. Det är en social
ansvarsförpliktelse och utan solidari- samlats - ett material, där männi- uppgift som varje människopar
tet med andra människor, k l a s s e r ,
ingå som siffror, men icke fått att tillsammans och i tysthet lösa.
belystes, hur de ödeslivslägen. Vi tvingas att re alla svå- som viljor
Si länge inte personlighetsprincita frågor inte bara i ett större d i g r a
för framtiden kvällde pen får sätta släktliv ts lycko- och
giskt sammanhang, utan i
ett in- fram ur sexuallitetens livsområde. vilokällor i
relation till kvalitativa
nu mera påkostande - organiskt, d. Men hur betydelsefullt det vetenskap
v.s. personligt sammanhang, för så liga klarläggandet i n är, så är d e I värden, kan inte äktenskapshelgden
vitt som vi människor
antal individer, vilkas återerövras på frihetens grund Men
handlingssätt härvid- skall den alls kunna det inom en ny
varandra.

in-

farorna

-

äro

(Och om

inte det är detta kvin- Iag regleras av teore- samhällstyp, icke av feodal utan av
tisk insikt, så försvin- I mera demokratisk (eller koopera-

norna skola hjälpa till med, då Vet
jag inte vad vi ha i politiken att gömåste redan från början inrätta vårt arbete för det allmänna på

litet, att kravet p i
personligt-etiska, individerna inriktande redess
livets uppbyggande, tillvaratagande, gulativ b I o t t bIir
samhörighetskänsla, d.v.s. motsatsen mera påkallat. Släktlivet
till värdeförstörelse, krig och klass- handlar icke om logiska konsepolitik.)
kvenser utan om organiska pro-

jag

Vi

nande

struktur, så förutsättes just
respekt fö'r naturen

liv)

och

inbördes

frihet
ins i k t i frågornas väldiga sociaIa
d.v.s. just sådant som - fastän

sammanhang,

-

Varje försök till rent ra- utan kvinnoinsats
står på värdeMen det var inte organiska, utan cesser.
tionalistisk och kollektiv lösning av
synpunkter, som nödgade släktlivets frågor kommer att bryta sidan av vad jag medett sammantill eftertanke i revolutionsströmdra- mot en den viktigaste organiska fattningsnamn ville kalla (den tidiga)

rationella

grundförutsättning, den att liv måste revolutionslinjen i fråga
nan riktning och betyda: bägges fri- svar, så att bägge momenten hörde get.
het från barnet och från mödan med med i alla mänskliga handlingar.
För ”naturens” och ”frihetens” behandlas som liv, icke som ling. om släktlivet.
barnet, något som kunde tyckas gi- Och där stöta vi t.o.m. från släkt- ohindrade utlösning uppställde sig Att behandla liv som ting är hädelse

ördelen

De arbetsfria kvinnorna.
somsamhälletgerkvinnor- skan:
enön-

(Forts. fr. rid.
uppfostran

ende undantag! Och

I.)

na, impregnerar dem medden

uppfatt-

att,dera s närmaste
Kapitalsamlingsräkning
ar de enda varelser, mot vilka de ha
större än för
densjälvförsörjande kvinnan någon förpliktelse
sse

trogna sin
uppfostrans tiaditioner ha de
att gå ihop med och stå väl hos
det starkare släktet!”
Hur skall detta ändras?
Genom förändrade hjärtan ~.svarar Candida. Men hjärtan ändras inte av sig själva. Först och främst
måste vi erkänna, att i lättja är den
oförlåtliga synden, som bereder undergång. var den finns Att ingen
mänsklig varelse har ritt att vänta av

och omsorg. S i långt som deras
uppfostran sträcker sig, bli d e främSVENSKA HANDELSBANKEN. mande även för de mest elementära
tankegångar, som äro nödvändiga för
Fru Elin Wägners artikel, Korset, Kisatt man skall bli mäktig allmänna inmet och Karma, i n:r 52 av Tidevarvet
ma i Vannås. Jag vill bara endast ligga tressen och vidsynta moraliska omför år 1926 har givit fröken Ada Rosenbegraven hemma i Vannås. Och d u kom dömen. Kvinnorna kan blott kland- samhället, inte ens via en f a r eller ma- gren anledning till följande genmäle:
Fru Elin Wägner.
ras för att allt för troget fylla den ke, att det skall uppehålla henne, om
Med anledning av en artikel av Er i
enda uppgift, som de blivit fostrade hon inte betalar med fullt dagsverke.
sig själv mäktig.
O m den i I I a familjen blir re- ”Tidevarvet”. där Ni nämner Kismet och
Hon k a n hem och grät och tvang Alida till, och även så gott som den enda,
gel, får moderskapet e j längre anws Karma, det senare på ett orätt och missi n skriva brevet till oss. Alida fick hen- anm de tillåtasattutöva
visande sätt ber jag Er att inte låta dem
som fullt jobb.
a v Er läsekrets. som minnas vad de läsa
kvinna vet aldrig och hryr-sig
Men vidare: den allmänna a h äro okunniga om österländska religiointe om att veta vad hon verkliopinionen
måste
ändras.
Hur
ner och livsåskådningar,få enalldeles orikd iVimåste
ville skicka
ju gärna
av taga
brevet.
emot
- mor Kagen tyckeri politiken. Men
Begär tabell och närmare upplysningar

från vilket som helst av våra kontor

ensådanlängtanoch

Karma.

förskräckelseöver

neändåtill atttänkaoch besinnasigi En

rolina hade knappast sett henne, men hon hon vet vad som kan inbringa familj- sker Ilet? Candida har två
är d snäll, så det var vi inte ängsliga jen pengar e[{ecen bjudning, vad som dringar: Lika lön för lika
för all det inte skulle gå bra, a h vi hade kan tillförsäkra hennes man en
och
lilla rummet ovanpå, där skulle mor ändå
se bäckaskvaltan rinna, det skrev jag till hennes son en plats.. hennes dotter kvinnor.

titel, Likalönförlikaarbete

henne, och Karolina a h

jag tog oss rik- ett bra gifte”.
tigt ur selen och gjorde en långresa t i l l
Candida driver
Göteborg a h mötte mor. dat var en rolig d

nu den

satsen, at1

en verklighet, som dessa ord återresa, a h mycket såg vi
och mor såg speglade för 60 år sen, var långt
oss, det första på Sveriges jord Han
sitter småleende och ser utåt och minns, mindre farlig dåännu,då dettiII
—Så kom hon bara hem för att do! ut- skenet råder Iikställighet mellan
brister den lilla frun
- han män och kvinnor.

-

-

har fått sitta tyst tålamodsprövande länge.
Det är en oerhörd skillnad i kvinHan vaknar upp till sig själv och vänder blicken, kommer liksom först d' ihåg nornas möjligheter nu mot förr. Sko-

lor, universitetsbildning, rösträtt har
vi önska nog att hon skulle leva, sä- kommit dem till del. Men mängden
kvinnokraft har
ger han litet strävare, men sjukdomen satte a v arbetsfri
åt hjärtat, d hon hade bara varit hemma
oerhört I med lättnaden i
sex månader, när hon dog
nu i tisdags. vuxit
Flickans tårar började sila fram under hemarbetet och barnantalets minskde sänkta ögonlocken. Den främmande ning. Och den
genomsnittfrun vänder sig medlidsamt till hanne: liga arbetsfria kvinnan
- Stackars liten, kommer hon hem f ö r s t har inte förändrat sig
nu till sorgen!
- Nej, säger han påminnande - minns mycket. t. Hon ”som bara tittar i
hon inte, at, han berättade det
Elvira tidningar” vars intresse för den inre
tjänar hos jägmästarens straxt hemmavid politiken mest består i att förfasa sig
Vi ha bara varit inne i Rörum för alt köpa över hur omöjliga arbetarna är, hur
kista: vi ville a t t mor skulle få en kista, de bara ha materiella intressen
som
vara just i hennes
smak.
skall kunde
ha begravningen
om söndag.
alltsi strävar för det som hon själv

att

han har åhörare.

-

-

-

Vi

för

den

-

vikt som vi alla hjälpa till att rubba, liga och are mindre meriterande även i övär den en gudomlig lag. en emanation as rigt,
Enligt behörighetslagen skall kvin- ^
Att detMen
s. k.
drrAtär
soluta
ju inte detta som straffar na vara likställig med man vid erhållande

Detta ar alllr$ den Candida, den
Lady Rhondda, som utmanat G K.

eller
göra

belönar oss etc utan vi själva som av befattningar sådana som exempelvis
det allteftersom vi arbeta a h verka postassistentbefattningar. Detta oaktat ha

med, genom och i

samma riktning som

som tidigast av
de manliga avgått från postelevkursen, ut
nämnts med e förbigående a

na- de tre manliga sökande,

turen fasthållande vid de lagar på vilka
Vem är d' han?
Chesterton är jämte Shaw Eng- världsalltets harmoni behov eller bryta
lands mest omdebatterade författadem
Aven det ytligaste studium av de österi nutiden. Om Shaw's karaktär ländska religionerna skall visa Eder att Ni
ar "stridsställning mot allt vad han missuppfattat vad Karma är
kallar romantik”(E(Emy
Ek). så
Eder A d a R o s e n g r e n
är Chesterton hans motsats just som
Den uppfattning av Karma, för vilromantiker.
ken fröken Rosengren läxar upp
Hans ideal är Medeltiden, roman- mig, är icke formulerad av mig. Den
tikens tid,äventyrens Hela
livet, naturen och människorna..är bok: The Christ of the Indian Road
för honom ett strålande äventyr. Tyvärr har jag sänt hem boken och
Vart ord han skriver är äventyr. kan inte göra några direkta citat. Men
"Ty alla mänskor väntar att man jag tror att mitt referat korrekt åter-

Chesterton.

re

samtliga ade65kvinnliga
mera meriterade. En hel del av d r s u
inneha platser, som äro överordnade postassist&ter.

Men ce ha sökt postassistentför

platserna därför, att loneförmånerna

dessa, för såväl män som kvinnor tillgängliga platser, äro bättre än lönerna för

ärsomav minartikel bordeframgått de

skall skriva eller säga vaddeinte
tycker är det nödvändigaste av allt! väntar! Väntade de att få höra nåIntresse för världspolitik har hon got väntat, så kunde de ju sitta
för sig själva med sin väntan!
småleende,han,är till synes stolt över deif4 ingen!
att modern velat komma hem till dem för
Denna grupp ar kvinnor är myc- Chesterton har från ateist blivit orat1Flickan
dö.
knyter upp banden på en ask ket, mycket större nu än för 60 år todox kristen. ja. till sist katolik. Han

skall nog bli klockringning och en högtidlig begravning, säger han med ett vekt

Vad som kan hända.

mindre om-

döme. mindre allmänanda.
vänta litet är att få litet,

Hinduerna kun-

na ha många fel men de låta ej som Ni
säger, klavbinda sig av något oriktigt och
lagstridigt i sitt tänkande. Karma ar blott
Tre postassistentbefattningarha A t ,
ett annat namn for kausatelitlagen och
den kommer ingen av oss undan - vi ha av 80 sökande därav 65 kvinnliga och l 5
upplevat drss verkningar Såsom även manliga. Samtliga manliga ha utgått från
harmoniens lag. återställare av den jäm- postelevkursen senare än samtliga kvinn-

Mannamän i posten.

arbete --

Bort med allt, som förhjälper både
män och kvinnor att vänta mindre
av kvinnor än ay män, mindre mod,
mindre självbehärskning,

tig uppfattning om dem

grundfor-

av

de kvinnliga sökandena

nu

da platserna. Det är möjligt, för

innehavatt icke

säga troligt, at! herrarna i Generalpoststyrelsen velat ha påläggskalvar för framtida befälsposter.

den

en missionär,
ger
uppfattning
som ägnat
som hela
belyses
sitt av
liv
Bör ickc detta visa kvinnorna vikten av
åt Indien och studium av dess reli- att även de få påläggskalvar för befälsgioner.
poster s särskilt i Generalpoststyrelsen,
Då den icke bröt sig med min egen, som sedan bättre kunna tillämpa behöriglåt vara ytliga, uppfattning, refere- hetslagen?
rade jag den utan invändningar.
Då jag nu läser fröken Rosengrens
Vi förutsätta att det blir 65 besvärskri-

-

och visar en liten tät krans av vita hya- sen. Och vad värre är, den har ett försvarar detoupplösliga upplösliga äkcinter:
Det är från alla de våra hem- inflytande som den inte hade tenskapet och h e m m e t, där kvinvelser.
Observator
omkring! säger hon, d i satte sådant värde då. ”I dag lyssnar man till dem
nan härskar i kraft av sin allsidighet. enligt med Stanley Jones’ uppfattning
på mor sedan gammalt!
De'tl är de' de är med om att anpe tonen inom Hon kanallt. medan mannen är en alt kristendomen med de-$ budskap
första hon säger, hennes röst är som ett
eko av broderns, samma stilla tonfall sin samhällskrets, ja, a n inrikta ställ. stackars specialist. Kvinnan skall om frälsning innebär en befrielse från
utan brytningar, stolthetenöver den döda ningstagandet gentemot livet, främst hålla sig till hemmet. inte för att un- Karma.
När Stanly Jones' lägger fram sin sig at barnuppfostran
uppgift
hos unga män och unga kvinnor, till dertryckas och stängas in, men för kristna uppfattning om de tre religio- stor nog för all ens tid och för evigligger inne i den
Tåget stannar, det är deras station, a h alt värdera personlig bekvämlighet, att bevara sin breda allsidighet!
nerna och deras inflytande på männi- heten”. Men han försvarade inte
de stiga av. Flickan först med asken
personlig beundran, yttre social
Det mest romantiska
i värl- skosjälen refererar han ett samtal den
ekonomiskaotidsenligheten, att
ligt i famnen, brodern efter henne
säger adjö även till mig, han tycker tyd- framgång, att döma folk efter klä- den är att lägga ett brev i brevlådan med Gandhi, för vilken han lade fram fortfanande några skall träla f ö r att

-

framställningavvadKarmaär,fin-

-

-

en

och

Han

ligen att jag nu också känner honom där-

för att jag hört allt detta om dem.

När tåget går at från den lilla ödsliga

derna och efter vem de umgås med!
Ikrigstid kan de tima sitt
samband med samhället ,men då kriget tryter, blir åter deras måtto
t först,samhäIIet
sist. Och man lyssnar till dem
Det är fars an samhället skall bli
genompyrt ar deras ohälsosamma,
omoraliska inställning mot livet

stationen, därlyktornabörjaglimmablekt
honom
kvar bredvid
ute hemmet
perrongen. - Bredvid demm nedlyftad från
stå

systern

bagagevagnen, är kistan med silverkorset
de hämtat hem åt modern, till henne, som
gott kunde leva sin ålderdoms sista år i
Boston men måste hem till kyrkogården i
Vannås och till en grav som gräset växte
över,

Som mödrar lär dem deras instinkt - o c h

alla de röster som kal-

la denna instinkt helig - att uppoffra allt och alla för sina barn. i allmänhet är den gifta kvinnan övertygad att hon fullt uppfyller sin plikt
motsamhället i sitt hem och genom
att vara mor f ö r sina barn. Den tan-

ken att hon helt enkelt fostrar dem
dåligt t. då hon inte gör något annat än är till för deras skull, har aldrig dagats för henne.
Även den yrkesutövande
kvinnan är smittad av d a t a ideal.
Sjukdom och tråkigheter ”'hemma”
kastar henne lätt ur sadeln - tjänsten får lida eller lämnas. Hennes
egen hälsa "kommer som god tvåa”.

De unga

yrkesutövarna

”äro stol-

ta att ej vara feminister".
De tro
att det visar intellektuell frigjordhet
alt erkänna kvinnans underlägsenhet

med undantag

för några oangå-

an ingå äktenskap. Ty dessa båda handlingarkan aldrig tagas tillh a k a. En skilsmässa
kan aldrig upphäva, att av två blivit
ettkott.
Ett äktenskap
är varken
hänryckning eller slaveri. Det
ett samhälle, en särskild
slags arbetande och stridande inrättning på samma sätt som en nation

sin tes. Tyvärr meddelar han inte andra ska göra ingenting
detta är
vad Gandhi svarade.
snarare de arbetsfrias olycka än deRom i jan. 1927.
E l i " Wägner
ras fel.
Candida angrep med kraft det
kvinnoideal, som kom ocksådem
Äventyrligare t.o.m. än äktenska- som arbetade att för s öpet är dock f familjen! Sin ma- k a te sig som om de i n t e arh,.
ke väljer man,
inför sin familj har tade!Angrep den gifta kvinnans
!
maninget
och moderns överloppstid! !

-

och

I __

är

Omen

sa säger

Chesterton, att hon verkligen var
redo att möta alla slags människor, så borde hon huvudstupa
ge sig ned genom skorstenen i skötet på första bästa familj och se hur
hon kunde reda sig med den, Det
är precis vad var och en av oss gjorde den dag vi föddes. Att födas är
rena, rama äventyret!
Våra föräldrar ligger på lur och rusar på oss som
rövare från ett buskage. Vår far.
bror är ren överraskning! Vår moster bokstavligen en blixt från klar

himmel!
Vi fåtänkaossdisputationenmellan
Candida och Chesterton. Time and
Tide
Att

meddelar mycket litet

därom.

den varit både muntrande och

Chesterton
försvarade "att göra ingenting” och

allvnriir

förstår

man.

mäns rättighet att göra vad de vill

Bernard Shaw, "den länge, rödhårige och rödskäggige irländaren, som
genomkorsat landet härs och tvär:
och ingivit människor, och särskilt
unga människor, det farliga o& för
kastliga företaget att börja tänka
själva” - så har han blivit karaktär
riserad i Time an~ Tide -,han summerade t i l l sist ihop diskussionen så
”Vad beträffar lättja eller inte lättja.
så vill jag anförtro Er en av de viktigaste orsakerna till min storhet! På
ett tidigt stadium i mitt liv fattade
jag ett beslut attaldrig aldrig låtsas
f ö r m i g s j ä l v a t t jag
h a d e roligt,
när faktum var.
at1 jag inte
h a d e roligt.
Kunde vi gnugga in det beslutet i både män och kvinnor. så fick vi se,
hu
här

