Sverige,

Så stannade då ditt hjärta
Ett
helt långt liv har det skälvt av harm

Godhet, frihet var ditt innersta
Också för den mest föraktade av alla
frihetsrörelser, kvinnornas, dolde du
aldrig did sympati. För dig var madame de Staël icke för intelligent och
George Sand icke för rebellisk Du
förstod också dem som du förstått alla andra, som längtat ur bundenhet
till frihet.

a h darrat av medlidande. Att det
ändå kunde stanna till sist

I hären som kämpar därute vi6
livsfronten är du alltså inte längre
med, Vart har man nu för dig hän?
Du tillhörde ju förnekarnas släkte.
Din plats är väl klar. Men månne
Lucfers gentlemän, som vända kolen
i de glödande ugnaran känna det trivsamt samman med ditt misskundsamma hjärta? Och bland palmerna a h
änglaringarna kan du aldrig ta plats.

-

*

usling fanns, var han din bror.

vi avstånd,

tar sig ut som

änderlighetens stjärna Där leva, berättas det, människor i avskildhet och stillhet, skonade från de jordbävningar, vedermödor oh strider, som hemsöka världen.

Vi själva ha, när vi gå därhemma i det
dagliga livets mångahanda, mycket liten
känsla vare sig av ö eller förtrollning.
Men är man borta någon tidi del Europa, som ligger under oväderscentrum där
markens
jälvning ledes uppiens nerver,
var du? Väckare och ormdå glider man oförmärkt själv in i den
dödare. Ljusbringare och brandstif- främmande föreställningen.
tare. Hånare och tillbedjare. Is och Det är för att jag kommer från en för
eld.
trollad ö, säger man sig, som jag blir så
Nu har stannat ditt skälvande hjär- uppskakad av de snabba förvandlingarna,
ta. Inför den sorg som samman- de väldiga händelserna, den allmänna aikerheten. Jag är inte härdad, it inte van
pressar ens eget tystna alla ord,
vid att saker och tinghända och hända
Bara då en sänkt fana över din nu. Ute på kontinenten är man inte van
grav. En ma på din kista,
vid något annat.
Fredlöse libertin!
Vi ha vår tideräkning hemma, där vi
ordentligt
lägga år efter år, Vi skulle inPrometus!
te
E.K.D. kunna tänka oss vad som skulle hända
för att vi skulle få lust att börja på nytt.
Men i Italien till exempel har detta något

Vem

På en tidning tillfrågan en gång

Besudlad var du som vi alla. Fel am vad du egentligen levde för svaoch synder klibbade vid dig. Det är rade du dessa tre ord: Skaffe
ingen konst att peka ut dem. - Men Retten
Sejr.Sejr. Du var alltdin kärlek till de betryckta liknade så icke ironi bara, du var patos och
masaréens egen nästan. Var helst en

sett

den förtrollade ön, över vilken står oför-

Hur ska den eviga rättvisan behandla m sådan som du?
entusiasm,

-

därför andan, när vi på nära håll se den

den motion, som väckts av herr lösaktighet, varmed folken knyta och brySpångberg m.fl. angående utredning ta sina förbindelser. Vapenbrödraskapets
om lagstiftning under vilka villkor
företagande av abort bör vara tillåtet. ender försonas och nya nationalhat skasäga uppmuntra till stark barnbeFosterfördrivning har funnits i al- pas i en handvändning,
gränsning. Vissa samhällsmedlem- la tider och övats av alla folk. Men Samma författare Louis bertrand
mar förbjudas i folkhälsans intresse uppfattningen om dess tillåtlighet el- som under krigen gjorde en genomförd
parallell mellan de germanska horder, som
att fortplanta sig. Har då samhället ler straffbarhet har växlat i olika
under femte århundradet förstörde det rorätt att pålägga mer eller mindre land och tider,
merska världsväldet, och tyskarna, som
livslång abstinens eller brännmärkta Greker och romare straffade ej, kastade sig över Frankrike i det tjugondet ena medlet som mindre moraliskt a h fosterfördrivningarna antal t i l l - ropar nu på Tysklands återuppståni n det andra? Det mi i det enskilda tog oerhört, särskilt i kejsartidens delse som stormakt. Det behövs nämligen
fallet vara lämpligt eller olämpligt, Rom. Alla europeiska staler och på den nya fronten,den europeiska fronfördärvligt eller försvarligt. Det blir flertalet amerikanska straffa och
den för
i sista hand en samvetssak, vars etis- somliga straffa mycket hårt. Men ön förstår man, vilken
ka betydelse e j underskattas meddet ändå florerar fosterfördrivningarna i ropeiska tanken år. Den har till och med
konstaterandet, att tvång är här av stor skala, och antalet ökas dag för d e n t i l l så långt, att
rövat
ondo, Den upplysning och de råd, dag. Straffhotet har sålunda ej kun- den till sig, eller vilja göra det, vilket it
som män och kvinnor här kunna be- nat mindre företeelsen. Därom äro
Men därhöva i sina allvarligaste livsförhål- alla eniga
Stannar man hemma, är man i ganska
landen, skola de e j vara tvungna a l l
Vidare är det ofrånkomligt att des- hög grad förskonad för dessa chocken
hämta på bakgator av profithungriga sa ingrepp ingalunda äro ofarliga, De Läsning, förutsatt att man har något att
affärsmän, Ty råden bli därefter förorsaka ett icke oväsentligt anal läsa, kan förmedla kunskap men icke på
Det har visserligen framhållits, att dödsfall per år samt oräkneliga mäng- samma sätt sinnesrörelse, Nervositeten
lagens nuvarande avfattning icke der sjukdom a h nedsatt arbetsför- över händelserna glider fort förbi. Tidningarnas värdesättning av händelsernas
lägger hinder i vägen för en veder- måga.
vikt är så rogivande En vindseldsvåda på
häftig upplysningsverksamhet. Men
Fosterfördrivningens farliga följ- Söder blir viktigare än en världseldsvåda
meningarna hava veterligen varit de- der äro i hög grad beroende på att i öster, det låter man gärna intala sig.
lade härom Hela lagparagrafen an- ingreppet ofta företas i hemlighet och Tryggheten, avskildheten är givetvis ett
das en uppfattning i befolkningsfrå- osnygghet av okunniga och vinnings- värde, en förmån fast den har sina fagan, som knappast ur någon synpunkt lystna hjälpare. Men även utförd på ror Man tycker att det borde bli outtömsjukhus och av sakkunnig hand kan liga skatter av tid och kraft till övers I
kan försvaras.
Sverige för fullkomning och fördjupning.
Mi därför detta ”monument över ett sådant ingrepp även om döds- Den förtrollade ön bör vara en tillflykt,
dumheten”, som professor Westin risken sjunker till bråkdelen av en en fristad fin tanken, för konsten, kanske
Silverstolpe uttrycker sig, fortast procent - icke betraktas som en ba- för lyckas
gatell. Det kan ha följder av fysik När v i alltså utmärkta oss i fråga om
möjligast försvinna!
En vida svårare fråga beträffande och psykisk art, som ej liter sig över- tanke, vetenskap, konst och lycka så borstatens tvångsrätt aver individen har blickas Endast sedda mot ett större märkt
de den oss
frågan
nog
ligga
i till
förhållande
handa: ha
tillvivårt
uti år kommit fram i Riksdagen genom
(Forts.å sid. 6). ödes förutsättningar?

I det tvångsvis välordnade samhäl- äro - man nämne blott ordet arbetslet blir ofta tvånget självändamål. löshet - så kan staten icke gärna gå
Det mål, vars ödmjuka tjänare tvån- in för m ohämmad barnalstring.
get skulle van. är längesen glömt. Samhället måste tolerera för att icke
Detta gäller icke endast vaccintation
och därmed jämförliga åtgärder.
Även skoltvånget synes emellanåt ha
förgätit sitt ändamål, Bara barnen
gått ett visst antal år i skola, bekymrar sig samhället mindre om vad skolan gör dem till.
Pa intet område

torde det vara så
svårt att genomskåda a h bedöma det
samhälleliga tvångets nytta som pi
det sexuella Pi intet område torde
det heller vara mindre effektivt.
Låtoss tänka pi preventivlagen av
1911, om vars ändring även i år föreligger en motion av hrr Nothin a h
Sandler. Lagen i fråga genomdrevs
i en uppjagad skräck för folkminskning och sedefördärv, Och hur har
den verkat! De sjunkande födelsesiffrorna f . n. nästan de lägsta i Europa, tyda icke pi att lagen lagt hinder i vägen för en sådan utveckling
Och knappast torde någon kunna s iga, att ”sedefördärvet” nu är mindre
än vad det skulle varit, om ej denna
lag kommit till. Däremot är det s i kert att denna lagparagraf lagt hinder i vägen för eb vederhäftig upplysning i hithörande
frågor, vare sig det gäller de smittokönsjukdomarnas förekommande eller barnbegränsningens vådor och nytta
I betraktande av de ekonomiska
förhållandena, sådana de nu en gång

samma

minnentvättasbortlikafortsomkärle-

-

t:, närmanlämnar
verklighetdeneu-

nationalisterna

omiett annat sammanhang

-

Detta allt är tankar, tänkta på ganska
stort avstånd Författaren skyndar att

arbete. Det säges, att detta kunndes k e programpunkter,som kvinnolistan komliga, när det gäller att reda upp
utan olägenhet, och regeringen ämnar vill arbeta för. Tvärtom, det påstås, missförhållanden a~ olika dag. d e t
ämnar av riksdagen begära nya anslag,
att dessa under en följd BY år hävdats må nu v a n uppstudsighet bland skolbarn
så att arbetet skall kunna återupptagas
hävdats av arbetarrörelsen. Men det barn a h upplöst ordning i skolorna.
åetruppatgasefter I juli. Betyder “utan olägenhet”, framhålles med en viss stolthet, att ett missriktat nöjesliv bland ungdomen,
genhet”, att de kommittéer fått inställa representanter för de socialdemokratiska
men.
prostitution. spritmissbruk,
inställa sitt arbete, vilka med säkerhet soacdilemokrsakita kvinnorna förklarat, att ett somgående kroppsliga och andliga sjukdomar av
kunna påräkna riksdagens understöd? samgåendemellan kvinnor från olika partier många slag.
Eller inses de mindre viktiga?
partier ej från deras sida var önskvärd,
Men vägen till goda hem över lag
Till dessa hör bland andra utredningen ”då arbetarkvinnornas sociala intresen är ingen nästgårdsväg. Att förverkliga
utredningen om moderskapsförsäkring, intressen helt sammanfalla med arbetarpartiets”. förverkgila det målet är en jätteuppgift, som
denna fråga, som sent omsider tagits arbetarpartiets” Väl om så vore! Men äro man knappast genomskådar. Hur
upp till behandling. Vad innebär verkligen desocialdemokratiska bin- syindlande den in kan te sig. får man
uppskovet härvidlag? Efter I juli kvinnorna nöjda med den ställning deras dock inte förbise den betydelse, som
kanske det finns medel ånyo. Men manliga kamrater tillerkänna dem, det matteriella underlaget har för öfrverkgilandet
kommittéens ledamöter, nd anse de, att den ena till skenet innebär verkligandet av kravet på goda hem.
föranden fröken Hesselgren och bär likställighet? Jag är övertygad Gott utrymme i bostaden, trevnad och

Visserligen ha oräkneliga goda och
ovärderliga hem under alla tider
upprätthållits också i de anspråkslösaste
saste bostäder, där det knappa utrymmet
rymmet försvårat ordningen och det
myckna extra arbete, som kommer av
opraktisk inredning
v. uppslukta

o.s.v.

tiden.

Men det borde ju inte

van

frågan om att pröva människors
krafter till det yttersta. Det gäller
att tillvarata möjligheterna också hos
dem, som inte mäkta utföra den
dubbla gärningen att skapa ett i såväl
väl inre som yttre måtte tillfredsställande
lande hem, fastän de materiella öru
fstäntigarna
utsättningarna saknas.
Bostädernas förbättrande är lika
väl som allt annat en ekonomisk agelägenhet. Det i r b a n frågan om,
vad som kan räknas som sparsamhet
byråchefen herr Molin, äro
om, att så i c k e är förhållande. praktiska anordningar äro, om också eller inte härvidlag.
der sommaren upptagna av
Partidisciplinen är stor inom det so- inte det enda villkoret, i alla fall en
Byggnadskostnaderns äro dryga
arbete, och den tredje ledamoten, cialdemokratiska lägret. Det är en viktig förutsättning för att man i och hyrorna få rätta sig därefter.
ledamoten, riksdagsman Tjellgren,
som styrla, när man är enig i sak, men hemmet skall kunna upprätthålla den Men vad som spelar den största rollen
under riksdagen ändå vistas i Stockholm, det sätter självständigheten på hårda rätta andan. Om människor måste rollen vid bestämmandet av hyresnivån
Och hade icke de socialdemokratiska sträva från morgon till kväll bara är svårigheterna far den privata
Stockholm,kan icke sedan utan ökad
kostnad utföra kommittéarbete. Eller socaid
lemokratska kvinnorna mistat varje utsikt med de dagliga nödvändiga syaalorna, byggmästaren eller byggherren att
skall frångan inte kunna tagas UPP utsikt till plats eller suppleantplats på b l i r det inte mycket kraft över till ordna krediten
Vi ha i dessa dagar
förrän till 1929 års riksdag? utsikttillplatseller i fall de gått med ett andligt sammanhållande av hemmet. fått en aning om, vilka summor
skall det insamlade materialet
på kvinnolistan?
Ha de social- met. Det är ofrånkomligt. Vem som summor som genom kreditförsäkring
betas, eller blir det att börja om pådemokratiska männen visat mea helst, som har upplevat exempelvis en och de höga räntesatserna på sekundärålnen
ny räkning? Det är mycker beklagligt, sinne för jämlikhet, när det rörde flyttning, vet, hur oredan i bostaden sekundärlånen komma så att säga att bli
lip,att detta skulle inträffa och an- kvinnorna, än andra? Visst inte!
inkapslade i ett enskilt byggnadsföretag,
märkningsvärt, att det kunnat ske.
inte! Från socialdemokratiskt håll har
byggnadsföretag, sedan tomten är köpt och meEn annan bland de kommittéer, vilkas motionen mot gift kvinnas rit~an inneha tillsattes 1920 under den första dan huset blir färdigt till försäljning.
vilkas arbete fått avstanna, är de sakkungia, inneha statstjänst sitt ursprung. Och Brantingska regeringen med uppdrag För att få ersättning, inte bara för
kuniga, som för ett par år sedan till- mycket annat. Vi radikala,
eller uppdrag att ”verkställa utredning anlämpligheten av och betingelserna dessa väldiga extra utlägg, utan för
sattes att utreda frågan om åstadkommande låt
borgerliga
kvinnor, äro gående
gelserna för ett överförande i samhällets risken och svedar därtill lägger byggherren
kommande av god och billig
att ha for att hjälpa till med aft hällets ägo eller under samhällelig herren en hog vinst på huset vid dess
tandvård åt svenska folket, en kommitté, arbeta fram demokratisk rättvisa, kontroll a v naturtillgångar och produktionsmedel, herrenen
huset, som
som inom kort avslutat sitt u p p d r a g , när det sedan gäller, få vi kämpa duktionsmedel, som äro för landets
ekonomi och befolkningens välstånd I köpt det på spekulation, säljer det
om den fått fortsätta.
kämpa striden ensamma.
Slutligen må också framhållas det
Den ovannämnda artikeln frågar av storre vikt eller eljest provas bora kanske med liknande vinst, och så
allvarliga i att arbetet avbrytes för vad som kunnat motivera kvinnolistan. omhändertagas av samhälleligaorgan. kan det fortgå ett par, tre gånger. Det
En motion av herr Andrén, prof. blir sedan hyresgästernas sak att förränta
sakkunniga, som tillsatts för att utreda kvinnolistan. Skall det vara nödvändigt att
reda frågan om statens bistånd vid återigen räkna upp alla de sätt genom Lindskog, byråchefen Järte m. fl. ränta huset och dessutom tillförsäkra
ordnandet av sekundärkrediten för vilka kvinnorna motarbetas, och hur krävde ”att K. Maj:t måtte upplösa til försäkra den siste ägaren en lämplig vist.
byggnadslån. Ett sådant avbrytande ! deras namn placeras på de ordinarie
I förhållande till den prisstegring på
kommer särskilt att drabba de
Icke ett ord av erkännande proportion till varandra.
hus, som är en följd av spekulation,
rstiva byggnadsföreningarna.
erkännandefor an deras förkättrade kvinnor
Man kan inte undgå att göra en kvinnor haft mod att inte gå med
portiontillvarandra. förslag
byggnadskostnaderna, murarnas
jämförelse mellan den Thorssonska borgerliga samlingen! Endast klander motionen, dock påyrkande en viss be- löner inbegripna, en liten roll.
Geddesyxan, som av sparsamhets- och der för E. k. ”feministiska intressen” gränsning i
nämndens verksamhet.
Man har på sina håll beträtt en ny
förnuftsskäl avlivade en mängd kommitéer,
är verkligen tröttsamt, att
förslag har antagits i båda väg, på vilken man lyckats frambringa
mittéer, och den Ekmanska hämskon, alltjämt skall behöva röra sig med så kamrarna med betydande majoritet.
Väl art detta viktiga arbete, som rafmbn
riga bostäder, som uppfylla alla ford-
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kostnad

Och

Socialiseringsnämden

tandvård
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hög vinstpå av

i

kooperativa
Det

somtillsvidarehindrarettpågående otympliga

socialiseringsnämnden”. Detta emedan
kvinnor
gickemot
Utskottets

:
:för

föreställningssätt
det är obehövligt, utan därför a t t om kvinnolistan på sitt program upptagit
man upptäcker, att man inte har några tagit vissa kvinnofrågor, så har detta
några pengar, förrän riksdagen b e h a g a r
”på förekommen anledning”
förstärka kassan.
som uttrycket lyder. Den utgår från
När den nu sittande
synpunkt och stöder
bildades, frågade man sig. efter vilken der rig p i demokratisk grundval.
vilken plan det skedde. Man söker alltjämt
Fogelstad den 21 febr. 1927.
jämt den planmässighet, som måste
E I i s a b e t hT a m m .
utgöra grunden för varje helt.

skett
”på

Fogelstadden

klarläggandet :"

gällervårt land för en annan
möjligheterna
produktionsordning fordringar
och hälsosamhet
på praktisk till
inredning,
en billigt
skönhet
pris.

och

produktionsordning än den nuvarande,
Det är den kooperativa
kanske närmast kan komma att gälla
tillvaratagande och kontroll byggnadsverksamheten.
troll av naturvärdenas Den erbjuder en utväg att undgå förmöjligheter, ej blivit avbruten.
Nämndens uppgit är enligt dess
direktiv att arbeta ”fullt sakkunnigt
och objektivt”. Sedan kvarstå förvisso
förvisso många principdebatter.

Svart på vitt

IGöje månad.
Far Tidevarvet

av R.

Tancred.

Vid en grav.

Ett konstnärsmonument.

ha somnat,
Genom Gandhis tidning, Young India
Det I februari avtäcktes en byst av
har sent omsider nått oss de ord, som utalades Eleonora Duse i Teatro Manzoni i Milano
som sjungit vid dimmornas hov.
De guldspanna strängar ha damnat talades av general Smuts, då Emily Milano. Sådan är väldens gång! Under sin
Hobhouses. aska vigdes till ro vid levnad blev den frejdade konstnärinnan
som klingode, Höst, till ditt lov. - Bloemfontain i Sydafrika, platsen för ej uppskattad efter förtjänst i
sitt hemland.

De

sorgtunga stråkar

Kring vissnade lunder och ängar,
där irrblossens fackeldans gått,
där
drängar
dyrande mellanhänder, speciellt de gången. LÄgenheterna bestå til 75
höga räntesatserna på sekundärlånen % av ett rum och kök (eller ett rum nu vinterns försilvrade slott.

timeas av Vindsvales

och spekulationen vid upprepade försän
jln
igar.
säljningar. Och genom den kan goda
goda bostäder bli ett allmänhet gott, inte
en för flertalet oåtkomlig förmån.
Det finns ju flera sådana kooperativa
kooperativa Byggnadsföreningar i Stockholm och I andra städer. Men hyresgästernas
resgästernas Sparkasse- och Byggnadsöfrenn
ig
byggnadsförening är Stockholms största
fastighetsägare med fastigheter för
34 millioner kronor. Dess verksamhet
har föranlett Hyresgästföreningarna

och kokvrå) och för övrigt av två

rum och kök. (Här må vi minnas
Oslos yrkesinspektris’, fröken Lulli
Lous, observandum, att vi i Stockholm
Stockhom
l hålla på att ”arbeta oss ned”
i ett rum och kök i stället för att

-

går flingornas älvadans.

Från nordans orkester det viner

sträva uppåt mot två rum och en

brusande stormfantasi,

kök som minimum! Och vi glädjas där mjältsjuka violiner
med henne över trädgårdsstädernas ha tystnat för stridslurars skri
dernas tillvaro och växt. som
komplement till även de bästa byggena Då kommer, med islupen brynja
byggena inom staden).
Men rummen äro och snöflor kring hjälmhatten fäst,

i Göteborg, Malm6 och Västerås att samtliga rymliga, ljusa och försedda
bilda byggnadssammanslutningar, som med en särdeles effektiv vintilation.
arbeta efter samma linjer som föreningen Rikliga garderobs- och andra utrymmen
föreningen i Stockholm. Tillsammans men höra till varje lägenhet, duschrum
bilda föreningarna
ännu blott i rum saknas ingenstans. Köksinredningen
dessa städer
ett riksförbund.
Köksinredningen är standardiserad och ser ytterst
Medelmmarna i Byggnadsföreningarna
ytterst tilltalande ut. Till varje fastighet
Byggnadsföreningarna
sätta in ett grundkapital på het höra tillräckligt med tvättstugor
vilket de få 6 % ränta. Detta b p i - och mangelrum
med moderna anordningar
tal utgör omkring 10 % av byggnadskostnaderna. anordnijgar, tvättmaskiner, centrifuger för
kostnaderna. 90 %bestridas genom klädernas torkning, manglar etc.
lån, vilkas amortering ingår i hyrorna. Varje detalj bär vittne om, hur
hyrorna. Hyresgästerna bli sålunda i själva invånarna
vårda och akta sina
själva verket ägare till lägenheterna, en hur på¨ ett sätt, som bara känslan
fördel av den största betydelse.
av äganderätt kan åstadkomma. Denna
Byggnadsföreningen låter bygga Denna aktsamhet visar rig också i mi"-

-

Med skimrande kolonnader
det stiger i makalös glans.
Och under dess vita arkader

-

genom det kooperativa ”byggnadsgillet” skade reparationskostnader.
gillet” Fackföreningarnas Byggnadsproduktion. Dessa praktiska och vackra hus äro
produktion. Den kontrollerar själv inte någon oöverkomlig lyx. Hyrorna
noga materialinköp och arbete, som understiga med 25-30
% de vanliga.
blir förstklassigt. De hus, som på Därför utgöra de en den starkaste

påhyreshöjdende

detta sätt uppförts i Stockholm, äro press på hyrehöjden överhuvud. Och
spridda i olika stadsdelar, men ä r o är
äro en nagel
lätt igenkännliga genom sin enkla, i ögat på spekulationsintresseti fastigheter.
vackra stil, sina klara färger och utomordenliga fastigheter.
omordentliga inredning. Där tamDet finns också en mörk sida i dentomtens storlek tillåtit det, ha husen denna rörelse, som annarstycks båda ljusning
byggts i en sammanhängande fastighet ljusning för framtiden. Det är det ständiga
het omkring en präktig och vackert ständiga hotet om att sekundärlånen inte
ordnad gird. Där är soptunneavdelningen längre skola beviljas. En sådan åtgärde
soptunneavdelningen kringbyggd, och för övrigt gärd som sekundärlånens indragande
finns utrymme för barnen att leka. skulle betyda att den lovande och välsignelsebringande
Där finns sandhögar och drickesfontän, signelsebringande rörelsen kvävdes.
fontän, där barnen om somrarna kunna
Naturligtvis är det ekonomiska
dricka vatten utan att för var skäl som skulle föranleda staten och

kunna

gång springa uppför trapporna. Där staden till en sådan åtgärd som sekundärlånens
finns en springbrunn med en ”plaskdamm” kundärlånens indragning. Frågan är
damm” omkring. Och trots snöyran bara, vad som i längden blir me4
lägger man märke till rosenbuskarna,ekomoniskt: att använda, den utväg
rosenbuskarna, som kanta gräsmattan.
som nu visat sig kunna åstadkomma
Inomhus är det lika ändamålsenligt
brabI~ b o s t ä d e r till billigt
ändamålsenligt och vackert. Dekorerade portgångar pris eller att vara hänvisad till den
gångar och vackra trappräcken ge sin enskilda
byggnadsverksamhetens
stil a h prägel av omvårdnad It u p p vanskliga, dyrbara väg.

hennes gärning. (Se Tidevarvet n:r A f. land. Hennes landsman, eller de som
1926: ”Ett mänskligt storverk”.)
makten hade, förstodo ej att begagna det
General Smuts minns vi som de kämpande enastånde tillfället att få njuta av hennes
pande boernas anförare, som förlikningsmannen hennes härliga konst, a h fjärran från Italiens
mannen mellan boer och engelsmän och liens gränser slutade Eleonora Duse sina
senare Sydafrikas premierminister. Men dagar. Då - när småsinnet a h avundsjukan
kanske främst som den egentlige ”faddern” sjukan ej mer behövde frukta hennes gudagåvas
”faddern” till Nationernas Färbund tid Pariskongressen1919. dagåvas makt
kunde man för sift samvetes
kongressen 1919. Sedan dess har han varit vetes skull kosta på sig att visa hennes
vorit auttröttig fredsstiftare, mellan Tyskland stoft de storartade hedersbetygelser, som
land och de allierade, mellan England och med rätta borde tillkommit henne i livet.
Irland, mellan sitt eget folks ”nationalister” Och man ger plats åt hennes byst av sten
”nationalister” och”unionister”.
i Teatro Manzoni. Men den skall tala till
I sitt tal över Emily Hobbouse påminte kommande släkten! Och den skall tala
påminte han först om den mörkaste punkten i om det öde, som drabbar en konstnär av
boerkrig ts historia
”koncentrationslägren” Guds nåde i denna medelmåttornas gyllene
’koncentrationslägren’ av fångna boerfamiljer vid Bloemfontain, gyllene tidsålder!
”koncentrationslägfontain, där särskilt den fruktansvärda
barnadödligheten upprörde intill förtvivlan.
I dagarna har del stått att läsa i tidningarna.
förtvivlan.
Det var i del ögonblicket, fortsatte han, tidningarna om hur en familj uppe i *"mmanland blivit smittad i syfilis av ett litet

en skrattande, skälmögd asynja
på frustande, silverskodd häst.

En månskära för hon i skölden.
I stormgalopp susar hon an.
Och ögonen glimma i kölden

likt stjärnor i Karlvagnens spann.
Var hälsad, du strålande Göja,
du sköldö med rosor på kind.
som ler bok’ din silvrade slöja
och skakor ditt guldhår i vind!
Var hälsad, valkyrsa så fager,
som tumlar din vrenskande häst

-

Ett stort ansvar.

Vi EmilyHobhouseträddefram. utanvänner

fosterbarn, som utackorderats i hemmet
nationer i av kommunens fattigvårdsstyrelse. Barnet,
kamp mot världens mäktigaste välde.
Barnet, som förut varit omhändertaget i en
Då sträcktes ut till oss en liten smal annan familj, hade en tid vårdats för syfilis
kvinnohand, räcktes oss i vår mörkaste filis på Härnösands lasarett, a h även vid

bland folken, den minsta av

-

timma ,då vi kände

oss dömda till

tillfälle hade läkare konstaterat
det led av syfilis. T r o t s detta hade
fattigvårdsstyrelsen utackorderat barnet i
den nya familjen som inte visste något
om sjukdomen. Följden blev att både
och hustrun smittades och ha fått

undergång. ett senare

Underligast av allt: den handen
gång.
räcktes oss av en engelsk kvinna.
- Låt mig få fastslå två punkter,
som jag känner mig viss också uttrycker
det innersta av Emily Hobhouses ideal

-

att

mannen

läkarvård i

och strävan, så som jag lärt känna henne s ö k a
Stockhoöm. är allmän
i livet.
män a h förklarlig. Man har skjutit
i svärdsblå och skinande dager
Ty djupare än andra kvarstå två intryck skulden för olyckan på fattigvårdsstyrelsen
vid stormarnas dånande fest!
intryck för mig från hennes liv och verk. sen och i främsta rummet på dess ordförande.
Det första är detta: vilken makt a h vilket rande. Naturligtvis måste också en stor
vilket djup ha inte kvinnornas inflytande
del av ansvaret läggas @ vederbörande
Rid varligt, attlansenej brytes
världens gång! Det var ett stort krig. där läkare.
ifejden mot riddaren Vår!
män i tusental och åter tusental arbetade I ett inlägg i Tidevarvets förra n:r
Re’s blåsippors jägarked knytes
och kämpade, där världens största mili- framhöll fru Rut Adler med anledning av
i springarens töande spår tårmakt satte in hela sin styrka. Och en domen över Mölndalspojkarna den stora
okänd kvinna dyker upp, ”ingenstans” betydelsen av en genomgripande sexuell
Snart flammor från solens båga
ifrån, a h träffar huvudet på spiken
upplysning, en sak, som vi ännu vänta åpå
dess gyllene mästerskott.
a h historiens väg för Sydafrika är för
En stor del av skulden för den svåra
Snart dagsmejans frätande låga
alla tider ändrad!
händelsen i det norrländska hemmet faller
förhärjar ditt skimrande slott.
Mitt andra intryck kan bäst formuleras på det ödesdigert länga dröjsmålet med
i en annan engelsk kvinnas ord. De uttalades igångsättandet av den upplysning, som lex
Göje månad I d - senare hälfren talades under världens största krig. Det veneris av 1918 stadgar.
av februari a h första av mars, efter var Edith Cavell’s döende ord innan hon
Goe eller Göja, enligt myten e f t e r
spion:
är inte
Val
till kung Torre och sondotter till Snö nog.”
den Gamle.
Det uttalandet har alltid tyckts mig vara
mellan partier.
vara världenskrigetssannaste ord, större än
Liberalerna hrr Pers a h Fehr i Första
de stora talen från president Wilson, vid kammaren samt hen Röing i Andra kammaren
vilka m gång den blödande världen klämrade maren ha motionerat om ändring i vallagen.
klämrade sig fast.
lagen.
I de orden uttalades innehållet och budskapet
Det proportionella valsättet kan aldrig
skapet i den tragedi vars like aldrig uppförts bli rättvist om inte hela landet göres till
uppförts på världsteatern. Hädanefter en enda valkrets.
Detta är omöjligt.
kan patriotismen a l d r i g
återgå till enmansvalkretsar
b l i nog.
kretsar med majoritetsval. Trots olägenheterna
Det läxan måste vi boerfolket,
heterna I ett sådant system anse motionärerna
ta till hjärtat. Som alla små folk ha vi motionärerna att det är att föresraga framför
an att upphöja vår patriotiska känslor den proportionella valmetoden, vars värsta
över allt annat.
brist är, att personligheten tvingas i bakgrunden
Låt oss inte glömma Emily Hobhouse. grunden fir partie.
Hon var engelska in i märgen, stolt over
Om ingen person får absolut majoritet
sitt folk och dess historia. Men för henne tid första valet, företas omval. Bostadsbandet
henne var patriotismen inte nog. Helhjärtat bandet bör upphävas.
tog hon sig an vår sak mot sitt eget folk. !
För denna sin trohet mot högre a h heligare
heligare lagar fick hon lida mycket, Men
odödlig tjänst gjorde hon oss, sitt England
land och vår värld !

-

*

-

-

som

döendeord,

mellan personer - icke

att

särskilt

en

Värdighet av hedersdoktor.
Enligt
Stockholms-Tidningen skulle
bland föreslagna hedersdoktorer i samband
band med Uppsala universitets jubelfest
i höst i medicinska fakulteten ha nämnts
tre kvinnliga namn: Elsa Brändström,
Anna Linder - under flera år arbetare
i Röda korsets tjänst i Samara - samt
Ida Norrby, föreståndarinna för fackskolan
fackskolan i huslig ekonomi i Uppsala.
Fast del sista förslaget ohjälpligt för i
ens tankar Sokrates placering av kokkonsten
sten som läkekonstens motsats, &ande
”inställsamhet” i stället för läkekonstens
stränghet,såärdetväländådetsociala
greppet på kroppens omvårdnad, som den
medicinska fakulteten under dessa namn
velat hedra. Men borde då inte framför
andra ett namn ha nämnts, KaroIina
Karolina Widerströms.
Tidigare och mera avgjort i n de flesta
har hennes grepp om läkaryrket haft en
inriktning. Man behöver blott
påminna om hennes länge så ensamma
kamp för sexuell undervisning, för skolhygien,
skolhygien, samhällshyien över huvud

påminna

i
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Ett löfteoch en handling.

L,aboratorium

Det är tre år sedan ett litet barn- la lov, i sjukdomsfall eller i behov av i ögon se så glada och frimodiga ut,
hem i Tyskland öppnades Ett barn- vila
till ett stort, glatt hem med som Om de ingenting mer visste om
alla mörka bilder de skådat
hem med en ovanlig förhistoria net' många syskon
har så mycket sammanträngt
gäller de sextio
En av Neusorgepojkarna bar blivit
ligt lidande till underlag, att det näs- nen” Man Neusorge tar också emot kvarsittare
Syster Annie skildrar
tan överskuggar den glada lyckliga andra små krigsfångebarn, där f ö r Elsa står framför syndaren i
verksamheten men så är det också äldrarna lever, men av en eller
straffande majestät och försöker
menat. I förgrunden, som h u v u d f i - för tillfället e j kan ta hand klargöra, vilken skam han bragt över
”Ånej vars Schwester
gur, som orsak, som skapare m å s t e dem; eller sådana som behöver Neusorge
förhistorien stå Gärningen blev en komma ut på landet och hämta
det
s i farligt”, förklarar
ka
krafter
hälsa
och
färg.
På
sombrottslingen
tröstande,
”ibland kvarföljd härav.
Förhistorien är unga människors maren brukar över tvåhundra ham sittarna är jag i alla fall nummer
ett.” - "Hur många är ni då?”

-

mänsk- Detta

Precisionsanalyser

”stambar-

annan
fris-

Radioaktivitetsmätningar å mineralhälsovatten m.m.

Eriksbergsgatan 13
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är inte

-

att ”ta hand om bar
nen” Det löftet hugsvalade
och gjorde vägen lättare. Och
ett löfte måste infrias,
En gammal sanning säger,
att i varje lidande ligger en
skapande kraft fördold. Ur
förintelse stiger det nya livet
fram. Vägen går genom lidande till skapande verksamhet - och genom skaparglädje till lycka. Man må
väl tycka att det sällan givits ett mera opruduktivt,
meningslöst lidande än krigsfångarna död i främmande
land. Men. kanske, kanske
kan det ha sprungit gnistor
av denna lidandets underbara
kraft till den, som stod bredvid och var redo att til emot.
Kanske att ”den glada, lyckliga Gärningen” varit beroende av och ännu birrs av m
hemlig kraft, av sin förhistoria
det stora lidandet,
Hon, som gav löftet var
Elsa Brändström och vad jag
här vill tala om, är der barnma",

bevara sin värdighet!
En liten knubbig flicka
som för tillfället är hela
favorit
”syskonskarans”
kommer emot oss. Hon trampar jorden på säkra små ben,
ögonen blickar s i kloka och
snälla under den lingula luggen, kinderna lyser äppelröda. ”Du har det allt bra,
Dickie”, ropar jag till henne
"Du grater väl aldrig?”
-”Nej”, svarar Dickie övertygande, ”bara när jag har
tid.” - Och hennes små
tjocka ben ilar ivrigt mot
nya dåd
en stor sandhög.
Jag undrar, om någon i Neusorge har tid till att gråta?
En sak är Elsa Brändström mycket rädd för: att
hennes barn skola betraktas
som ”barnhusbarn”. De gå i
vanliga skolor, bland ”vanliga” barn, det kunde lätt hända att de bli ”märkta” s i och
det kunde ge dem en förlamande tyngd att bära genom

-

-

ljusa ivrigt

tyska
Hon

med

ser

rosiga av vinterkylan, när man
När hon allt emellanåt far in till
viftande med händerna staden för ärenden med en bil, som
salar med bjälkar i taket och g a m - de långa samla middagsborden i tyska firman Opel skänkt henne, brumaldags vävda fönsterbågar. H ä r gamla riddarsalen (den. som kar hon alltid lags så, att hon blir
har sextio faderlösa, till största delen ha mer". sätter upp hand) och färdig vid tiden för skolans slut. Biäven moderlösa, barn sitt h e m .
när man ser dem nerkrupna i sina len väntar utanför skolan, och när
Den första och så gott som enda små sängar, väntande på godnattkys- alla barnen strömmar ut. stoppar hon
en så proppfull med Neusorgebarn,
principen är denna: att vara ett h e m .
Ett hem med dess oersättliga rikedoVid Elsa Brändströms sida
får plats. Det är kanmar, ett hem även med dess
röda korssystem Annie R o t h e . inte så nyttigt för bilen -~Men
Det har ingen anstatskaraktär och
är så stilla och allvarlig att det skolbarn, som avhämtas med bil, är
även pi det sättet e j ett vanligt barn- dröjes en lång stund, innan man u p p inga vanliga barnhusbarn!
Det vill inte säga så litet att helt
hem, att barnen e j ersättas med an-'ticker glimten av humor i hennes
dra, när de lämna hemmet för att klara bli ögon och det fina ”draget ha tagit på sig
för sextio enkomma ut i världen, Det är en f a - av skalk” om hennes vackra mun. samma barns framkomst i världen,

med övervuxna terrasser och sekelgamla jätteträd. lnuti slottet

BredBarnens Bröd

står

ansvaret

fördär-

-

ivabutiker
(Konsumtionsföreningar).

människans inspiratoriska visshet om Förr ivärlden gällde det att lida mycden väg hon bör gå.” (cittet är Emy ket Och dö ung för en osjälvisk idé
Eks sammanfattning av Shaw’s Jean- Det ticker e j längre Vi har låtit för
ne d’Arc.) Och denna vetskap
människor lida och dö unga i
tvekan känner barnen, små som sto- våra dagar. Ett nytt ideal är i anståra. Den skapar lärjungar, den
Handlingens
Den lyckliga,

utan
ska-

största

jag,

komst.
pe, som kom från ett fattigt.
Och ändå är inte detta det
sitt
utan ge det helt som ma Elsa Brändström bland vår tids
De gå ut i världen att lära ett hant- vat hem i Hamburg. Nu talar de om Storheten ligger i Elsa Brändströms insats I livet.
hjältinnor.
verk - att studera, att ta plan, men sig själva som "wir Knappes” med förmåga att skapa anda Där är skaDet är det friska växandets
Neusorge, Altmittweida, januari
de komma h e m till Neusorge till al- äkta nordtysk självkänsla, och deras pargärningen. ”Hon har den stora
Hjälteidealet växlar med tiderna. 1927. Elsa Björkman-Goldschmidt.

konst.

nare och livserfarne syn på släkt- das på ej blott erotisk förbindelse, konsten och
musiken,
livet, som han framlade i Lagarna utan på varaktig vänskap
från Iagstiftningen,
DärStaten rev
ned
familjen
”för
m a k a r n a Ochpåettrö- från umgänget o c h från
att få luft och ljus”, där söker La- rande s ä t t uttänker Platon hur de d e n allmänna opinionen.
IV.
ra hela
garna återuppbygga den. Platon unga verkligen skola få möjlighet att (Suggestionernas betydelse!)
behandlar icke längre liv som ting. sifta bekantskap med varandra, i
Platon vill inte åt slumpen överlåGives det någon riktlinje ur d e t P l a t o n . vars förkunnelse en Han vet, att man inte yxar till en stället för att utan vidare bortgiftas ta arten av detta ödesdigra inflytanförflutna, där man kan knyta vid
fick en så oerhörd betydelse för god stat bara med rationella idéer
en för det samtida Atén alldeles de. Han anser det för en riksviktig
en nyorientering av familjelivet ut- utformandet av de kristna lärosatser Den måste växa fram ur de levandes ny synpunkt.
angelägenhet att leda det i rätta fåifrån förutsättningen om också hurt- na, hade ju verkligen före vår tide- samfund
Det är mycket som den
(Denna punkt återkallar i minnet ror. Sträng är den censur, som här
runs medborgarskap i samhället?
räkning haft den djärva idén att stäl- gamle Platon icke längre anser möj- den
ekunemiska expertgruppens övas e j blott över diktverken själva
Hela tankegången hänger nära la kvinnan vid mannens sida som ligt att föreverkliga av Statens idéer. framhållande av betydelsen för ett utan också över dem, som skola be^
samman med urkristen syn på det medborgare. Och hans tidiga verk, Men sällsamt envist behåller har sin äktenskapligt samliv av att kontra- döma dessa diktverk och sålunda inge
andliga samfundet. ”Här är icke träl Staten med dess rasbiologiska och tro på det för samtiden och efter- henterna ha lärt känna varandra i allmänheten en föreställning om deeller fri, här är icke kvinna eller kollektivistiska synpunkter på alst- världen underligaste av allt, som många olika relationer inom livet och ras värde eller ovärde. Höga kvaliman. alla ären I ett i Kristus.” Me- ringslivet, med dear hat mot den stod skrivet i Staten, på kvinnornas ej blott i en enda.)
fikationer också ur rent personlig
deltidskyrkan innebar också en reha- atenska familjeegoismen och absoluta medarbetarskap i staten, dock icke
För varaktigheten i denna vänskap synpunkt fordrar han av dessa
rebilitering av kvinnan såsom försam- inriktning pi Statsintresset, har i själ- länge genom att för den skull rasera anser Lagarnas Platon - liksom ef- censenter. I fråga om diktverken
lingsmedborgare, men endast av den va verket åter och åter upptagits till familjen, utan genom att återupp- ter honom Thomas Morus
att det själva är det betecknande, att han
familjelösa ensamma kvinnan, änkan prövning i detta sammanhang nu se- bygga
familjelivet på är ytterst viktigt att båda kontra- räknar också det försoffade söta
eller jungfrun Lutherdomens starka nast i det kommunistiska Ryssland ny grund.
henterna levat avhållsamt före äkten- och det sentimentala till det ur etisk
framhävande av äktenskapet medför- Dess
tionaliserande - och från
Detta tankeexperiment är så likt skapet och funnit samliv först hos synpunkt mindervärdiga!
de ett ”undantagslöst” återinställande personlighetsprincipen abstaherande den närvarande situationen för oss, varandra
(Vid tanken på den formande
av kvinnan under hägnet av den pa- - synpunkter på preventivmedel att det inte år utan sin betydelse att
En utomordentligt viktig omstän- makt, som omgivningens eller allmän
trarkaliska
familjen såsom hennes m.m. har till den grad fått gå från olika ställen ur Lagarnas tolv dighet är enligt Lagarna arten av he- na opinionens makt har p i de ungas
rätta miljö på samma gång som för- och gälla för Platans allmänna upp- böcker sammanställa vad som rör la d e t samlade i n f l y t a n - inställning till livets
och framför
äldraskapets
höga kallelse fattning i dessa ting, att man snart vårt spörsmål:
d e. som strömmade
allt släktlivets
frågor kan man invann en fördjupad innebörd i det
sagt förgätit den vida djupare, mogFör det första bör familjen grun- de unga från dikten te låta bli att göra jämförelser. Kvin-

Emilia Fogelklou.

mel-

Släktlivet och de politiska linjerna.
för

-

-

-

sto-

över

-

-

En jubilerande konstnär.

Den trötta.

AvA B-n
Wilhelm Peterson-Berger hör till vår skälvande ungdomslyckas första, stålande
lande kväll. -”
de skapande konstnärer, som visa det
Hon ångrade sig redan.
ohållbara i satsen ”ingen är profet i
Så snart hon trätt inom svängdörren i
sitt fädernesland”.
Nu sextioårig,
vilken förtätad vildmarksstämning
ser han sin konst hyllad, beundrad stämning ligger ej i dessa ord av vestibulen. Hon kunde väl också räkna i
och älskad av help sitt hemland, och Waino, lappflickan, vid hennes avsked år tiden. under vilken hon undvikit all offentlig
hans insats i Sveriges kulturella liv sked från Arnljot:
offentlig glädje.
högt värderad av alla och envar. ”Här är mitt hem, här måste jag leva och Ett infall, då hon fick se porträttet i
Temperamentsfull och dräpande
ridningskontorets fönster.
Detta egendomliga
ironisk i sin kritikerverksamhet har han Min själ är ett med vidderna ljus och egendomliga ansikte, fritt från den egenkära
tjusarmin, som så ofta präglar m skådespelares
förvärvat många fiender.
denälvarnas eviga sång,
denna synpunkt sett bryta sig meningarna skogarnas skymning och fågelröster, mossans spelares drag. Fult men levande, fårat av
alla de sorger han låtsat sig äga, rynkat
meningarna om hans personlighet starkt.
Att
mossans blomster och källsprång.
han i denna sin verksamhet oegennyttigt När du tänker på
och ensamhet, av alla de leenden ham bjudit sin publik,
til! vilken han kunde rakna nästan alla bildade
oegennttigt kämpat och kämpar för sant ,deideella syften är emellertid för flertalet
Arnljot, " minnes du mig”.
bildade på en kontinent. Det var dock blicken,
Emellertid är det ej blott såsom blicken, som lockat henne, dessa stora, svarta henne, då den böjdes i en underbar mjukhet. mänskans segrande, enfaldiga godhet, trots
uppenbart. liksom ock att han äger en
av de skarpaste, elegantaste och mest kompositör, diktare och kritiker den. ögon, genombrunnia av lidande och eld.
Låg, stilla talade den till plågade hjärtan, livets obotliga elände.
blixtrande pennorna i svenak press. ne mångsidigt begåvade konstnär Åter dog henne sanningen av hennes erfarenhet och den slutade med de visa orden om livet,
Kanske kunde hon resumera sin stackars
Men untiden, som står mitt u p p i
Han har ock ett par år erfarenhetfrån den bittra, ljuva ungdomen: vet, som bara är en lek. Ingen vet något stackars tillvaro i ett quand même.
striden om denna del av hans gärning, framträtt såsom operaregissör
under aldrig är m a så ensam som bland mänskor. värt att veta, sadr den. Ord, som hon
Hon hade njutit, älskat, lidit. V a d så?
trode i sanningens intresse göra klokast under Ranfts tid - översatt Nietzsche skor. Inte kunde hon erfara samkänsla ständigt fått bejaka.
Var icke hennes mått bräddat m e det
kart i att ställa bedömandet på framtiden. och ”Wagners skrifter i urval”, utgivit med alla dessa mätta, säkra varelser, som
Ljuset kom igen och sorlet. Alla dessa mesta som. tilldelas jordens söner a b
tiden. Ett ärligt ord väcker dock alltid vit en utomordentligt fin tolkning på sorlade Hemma, där hon aldrig horde någon människor som dock känt gudomens hand döttrar? Ett barns mun hade kysst hennes
tid aktning, och det har givetvis från svenska av texten till ”Tristan och någon annan stämma än den lilla jollrande
vid sina hjärtan, sorlade upp på nytt. hennes bröst.
Och visst hade hon erfarit ömheten, inte
början stätt klart för tonsättaren Isolde”, en briljant skriven bok om varelsens, hann hon aldrig tyhgas av någon Teknik, skola, kritikernas visdomar bollade
de rummet runt.
inte bara iskall vällust. E n mor hade strukit
tonsättaren
Peterson-Rerger, att han med ”Wagner som kulturföreteelse”, samt någon ensamhetskänsla.
detta handlingssätt bundit ris It sin därjämte för ett par.år sedan tvenne Hon följde automatiskt stömmen av
Och bakom henne talade en mansstämma kit över hennes hår.
Så skulle hon utan knot bära den korfa
egen rygg. Att han likväl ej prutat volymer musikrecensioner, där man damer till speglarna för att släta håret men mansstämma högt och tydligt om den nya värmeledningskonstruktionen
en tum på sin övertygelse måste väcka får en samlad bild av de synpunkter flydde när hon såg sitt märkta lilla ansikte ledningskonstruktionen på hans villa,högt, tid ett mänskoliv rymmer.
väcka även motståndarens beundran.
han i denna sin verksamhet velat hävda, sikte invid ett charmant kvinnoutseende i detaljerat. Hon behövde inte vända sig
Sedd mot bakgrunden av nu abtydda
glaset. Grå och sliten gled hon in på sin om för att veta hur han som talade skulle
plats i parkett
hon hade kostat på sig se ut: ett rött, däst ansikte med dästa kinanytdda förhållanden är Peterson-Bergers
stora popularitet än mer anmärknn
i gsvärd. och allvarsord han med sin bländande bästa plats denna enda gång- hon ville se der och myndig mun.
anmärkningsvärd. Den sunda lyriken och stilistiska talang under årens lopp och höra
Men åter lyftes förlåten, och nu stod
den friska. på svensk folkton grunden fyllt sin spalt i Dagens Nyheter
Silt hon besökte teatern hade boa inte han där leende en däres leende, rörande
grundade melodiken i hans musik, hans
Glädjande nog synas de sista åren varit ensam. Det var två mycket käcka h a n där präglat av himlens visdom
personliga, från efterbildningar fris ha medfört övertygande prov på en unga människor, som sökte sina platser, Han talade förryckta ord, som dock rymde
uppfinning höra till de faktorer, som alltjämt obruten skaparkraft hos Peterson-Berger. dock icke här utan få m liten intim teater Han hjärtats
klokhet. Spelet lätt stiliserat.
samverkat härtill. I den långa följd Peterson-Berger. Bland de sista, ännu teater i någon brusande världsmetropol långt liserat.
av välkända, utsökt vackra romanser, förmodligen mindre kända romanserna, från detta kalla land, där stjärnorna ännu
Och set åter bara blev att ge sig hän.
romanser, som intar en av de främsta platserna romanserna, återfinner man kanske de allra nu gnistra isiga i en vintrig rymd. Men Vaggas till ro av det fullkomligas frälsarmakt.
platserna i hans rika produktion, möter
förnämsta verken av denna art i Peterson-Bergers hon skulle ju inte tänka.
sarmakt. Ty här fanns ingen invändning
man ock såväl en omedelbar inspiration Perterson-Bergers produktion, liksom
Då gick ridån upp, spelet började, eländigt att göra. Allt blev självklart, mänskligt
inspiration som en intellektuellt betonad ock en komposition av annan art, som d i g och oäkta på alla händer. Eller var geniets enkla, stora framställning.
framställning av den tonsatta dikten. även härrör från en senare period, det bara hon, som förlorat färmågan att
Och hon förstod, att hon övergett det
Hans kongenialitet med skalden blir nämligen den s. k. Lapplandssymfonien,
låta illusionera sig, eftersom livet berövat e n d a som kunnat rädda henne: konsten
för övrigt något helt naturligt om Lapplandssymfonien, obestridligen tillhör hans allra henne alla illusioner.
Ty en gång hade också guden kysst henman betänker, att Peterson-Berger mest värdefulla verk. Ett synnerligen Dörren i kulissen öppnades, gästen inträdde. nes panna, men hon hade lyssnat till främmande
själv är en diktare av rang. Liksom synnerligen glädjande tecken, icke blott på trädde. Intrycket närmast förbryllande: främmande röster och släckt lågan, som brunnit
Wagner, vars ideal han under genombrottsåren att vi ännu ha att hoppas mycket av en smal liten kristusgestalt i sida, svarta nit i hennes hjärta a h dock pyrt så länge
brottsåren livligt försvarade, har han tonsättaren, utan även på den UPP kläder ert skäggigt ansikte, tärt och trött, länge och tålmodigt. Det
hon som svikit
själv skrivit texten till alla sina ope- skattning hans verk röner är, att hans en underfundigt leende mun, men ögonen. kit konstens gudom icke tvärtom. Inbillat
operaverk, och redan genom dessa diktverk sextioårsdag celebreras med ingenting De följde anvar av medspelarna utan att lat sig, att det var så mycket viktigare att
verk vunnit en välförtjänt berömmelse. mindre än urpremiären på ett nytt lyckas hypnotisera dem tilllivgåvo vad endast ”leva”. Men kunde dess uppenbarelse
melse. Den sprudlande humorn i operaverk av honom. “Adils och Elisiv”. de bort ge, så att publiken blott genom relse genom en annan hela, hur skulle hon
”Domedagsprofeterna” eller den underbara siv”. Detta premiär, som emotses att följa denna beundransvärda mimik icke botas rid att själv vara dess utövare,
underbara vildmarksromantiken i "Am- med en intensiv spänning, kommer kunde skönja hur alla roller skulle lagts utövare, kanske den anspråkslösaste men dock
”Arnljot” äro goda exempel på denna utan tvivel att bli en av märkesdagarnaDen besjumgna stämman, ej heller den i anda och sanning. Trött, sliten hade
egentligt skön, ljöd med en nasal, genom hon icke orkat bära den tunga gåva, som
hans diktarbegåvning. Andra akten märkesdagarna i svensk musikhistoria
trängande ton. Tills den besegrade hen- dock skaparkraften är.
i ”Arnljot” kan utan tvekan betecknas
betecknas såsom hörande till det mest helHon slogs av motsägelsen: mänskan,
helgjutna som i våra dagar skrivits på
själv ofullgången och ofullkomlig, kan
operans område, och text och musik
skapa det absoluta, ett fullkomligt konstverk.
stå här fullt i jämnhöjd med varandra.
konstverk. Var får hon kraften ifrån? E l
ögonblick förstod hon konstnärens gränslösa
varandra. Det är en diktare av rang, som
skrivit denna kärleksscen:
gränslösa förhävelse, som alltid synts henne
osympatisk och löjlig. Vem når mer i n
”Minns du ej, hur luften stod full av dävna
denne det centrala? Tänkarna mätta sällan
m granskogars doft
sälIan hjärtats hunger, men konstnären vioch ångan från tunens häggar i blom, när
tystar skrin. skänker hugsvalelse.
För ögonblicket?
vi följdes till stranden ned?
ögonblicket? Men vad kan väl mer begäras?
Hur vi gledo för drömmjuka årtag ut på
Alla egna lidanden krympa, glömmas.
Storsjön i högflodsglans?
Då var det kanske ändå värt att leva,
Hur de breda sund lågo blanka I ljus och
om så tillvaron stupade brant ner i förintelse.
speglade holmar och fjärrblå fjäll,
förintelse. Det var lönt att få vara med om
en kväll som denna, då mannen däruppe
och vakorna sjöngo liksom i rus, och l i p
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ömma
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läppar

på scenen grät sin långa, starka grät över

möttes och löften vigde

nor ansågos en

gång - i början på
förra århundradet t. o. m. - så
olämpliga för studier, an om något
enda undantag skulle kunna överleva
studentexamen, så vore hon därmed
förbi för livet. (Se exempel i A. M.
Holmgrens Minnen och Tidsbilder).
En lika stor underskattning har mött
den manliga ungdomen på släktlivets
område, m underskattning eller misstro, som suggererat ynglingar i alldeles
alldeles amvänd riktning mot den för de

empelvis biografcensuren, utan som lägger Platan förvärvat under senare
påkallar ännu mera omsorg om hela år, lägger han så stor vikt vid den
nöjeslivet och åtskilliga andra ungdomsmiljöer inbördes troheten, att han vill hindra
ungdomsmiljöer
än dem, vilkas betydelse varje man eller kvinna, som svikit i
v i redan hunnit vakna till insikt om. äktenskap, att någonsin få hedersuppdrag
Det är också intressant att i detta hedersuppdrag i staten. Lika allvarligt som
sammanhang studera Platans nykterhetsprogram. man eljest såg på ”oegentligheter” i
nykterhetsprogram. För ungdomen förhållande till staten, lika allvarligt
ungdomen kräver han absolut avhållsamhetser Platon på svek eller bristande solidaritet
avhsåallmhet- "man bör e j foga eld till eld”. solidariteti äktenskapet. Den som inte
Och flerstädes framhåller han det med heder är familjemedlem, han kan
absolut förkastliga att f i n bröllopsfesten inte göra sin stat heder. (Det är nästan
tan som hörde vi
från Platans
mun! - en ton från det gamla Kiseger vid Olympia?
na!). Livskällorna måste hållas .e- underlägsen!
Om man' ytterligare understryker
Ser man tillbaka i tiden; så tilläts
resan, det är den gamle Platons förvis
förvissning. Statens vi! vilar pa familjens fordom exempelvis äktenskap mellan Platons orubbade tro på nödvändigheten
n
ö
d
v
ä
n
dgihetn av medborgarrätt och ämbetsrätt
renhet. Det är genom arten av sitt syskon. Genom lagarnas och den allnjutningsvil mera in genom oförvållade allmänna meningens massiva press har rätt för kvinnor som för m i n (med
oförvållade olyckor som en stat går under! sådana förbindelser blivit ai självklart iakttagande av åldersgränser), så innebär
Man kan undra, vad som vållat den klart uteslutna, att ingen människa innebär hans denna gång på djupaste
framlagda åskådning
ujpaset allvar
genomgripande förändringen i Platons vid sina sinnens fulla bruk ens har en d
Platons syn på familjen. Har redan han dragning ditåt. Varför skulle ej en ingenting mindre än m regeneration
av
manlighetens
och s o m
lika
verksam
hävd
kunna
skapas
anföregripit den relativt nya upptäckten,
uppätcketn, att den lilla gruppen av inbördes nära förbundna varelser, utlösa
utlösa helt andra sociala kvaliteter i n
någonsin en kollektivstat i stort? El-
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blir abortrisken det mindre onda, nes vilja.

mendockettont.

hennes vilja,

sionsklubb i Kristianstad
för kvinnans
hade i går afton årssammanträde å liv eller hennes hälsa hotar allvarligt
Industrihotellet under fru Elsa Nord- genom havandeskap och förlossning,
lunds
ordförandeskap.
Til ledamöter
i styrelsen omvaldes fru anse sig läkarna berättigande att föreElsa Nordlund. ordförande rektor Ellen taga ett sådant ingepp Moderns liv
Widerberg, vice ordförande och sekrete- går före barnets, det är rättesnöret
rare, fröken Anna Jönsson, k a s s a f ö r v a l - läkarens handlande, ehuru vår
tare, samt fruarna Elin Mechelsen
och lag e j innehåller något skrivet därom.
Anna Nilsson, ledamöter utan särskild
De s.k. medicinska indikationerna
funktion. Till styrelsesuppleanter omvaldes fröken ilddu^ Persson, vice sekr., och
havandeskapets avbrytande äro
fru Dagmar Andersson, mötesvärdinna.ingalunda en gån för alla fastTill revisorer omvaldes fröknarna Inge- ställda. De bero i hög grad av den
borg Ragnarsson och Anna Svensson
ingalunda läkarens uppfattning a" mefru Nanny Möller, omvald,och fröken
dicinska a h sociala frågor. Ty det
Lisa Persson, nyvald, som suppleanter.
Efter årsmötet höll e. hovrättsno- torde mången gång vara omöjligt att
Nilsson, dra en skarp gräns mellan de meditarie
Elisabeth
Malmö, fördrag över ämnet: "Bör etniska och de sociala indikationerna.
inskränkning i rätten till arbete utom För den välsituerade kvinnan med
tillgång till vård och hjälp är ett nytt
re svårt att avgöra huruvida det nya havandeskap - även om hon är sjuk
livsintresse, kvinnan får i sitt hem,
mindre ödesdigert än för den utkan anses vara viktigare än det hon släpade, barnrika arbetarhustrun med
haft som tjänsteman eller som delta- arbetslöshetens spöke framför sig.
gare i förvärvsarbete och om det kan
Men varför har d i avbrytandet av
anses fylla. vad hon också är skyldig samhället. Hennes försakelse i havandeskap blivit betraktad som ett
äktenskapet kon bli för stor och till svårt brott? Man skulle kunna
samhällets skada. Då det är så svårt att rättsgrunden var säker och lika i
för utomstående att bedöma, vilket alla länder, men så är e j förhållandet.
Det har uppfattats som ett brott
uppsättas, vilken bjuder gift kvinna mot det spirande livet självt, vilket
att frånträda sin tjänst. Genom ett liv samhället tillerkände rättsskydd.
sådant beslut är det icke uteslutet a t t Så länge man trodde att fostret fick
staten kommer att bidraga till sådana liv i femte månaden, var det naturligt att detta rättsskydd tlilkom "det
ellt sanktionerar. Talarinnan hävda- levande fostret”. Fosterfördrivning
de. att kompetensen bör vars avgö- på ett tidigare stadium var mer eller
rande vid en tjänsts tillsättande eller mindre straffri.
Men si veta nu
bibehållande, samt att likalönsprinci- att fostret är lika levande i sin tillpen vore rättvis.
Efter föredragets slut antogs föl- varelses första dag som några månajande resolution avsedd att tillställas der
Det är blott moderns
länets representanter i riksdagen samt förnimmelse av detsamma, som vid
densammas kvinnliga ledamöter: ”I en viss tidpunkt kommer till henmes
fråga om den gifta kvinnans rätt medvetande. Lagen straffar därför

Sker det däremot m o t
föreligger ju en tydlig

rättskränkning, som motiverar de i
allmänhet härför åsatta höga straffen.
Göres fosterfördrivning straffri,
hotar rannolikt den faran att den andra parten hänsynlöst pressar kvinnan till fosterfürdrivning. Det är så
lätt att säga om en sak att den är
ofalig och riskfri, när man vet att
man aldrig I evighet kan råka ut för
den själv!
Men detta sker redan nu i ganska
stor utsträckning, trots de lagparagrafer. som vända sig mot barnafadern, som undandrar sig r i m förpliktelser. Straffhotet räcker tydligen
icke till!
Det har även ifrågasatts att faderns rätt till barnet motiverar ett
straffskydd.
Men skulle väl knappast kunna komma i fråga för andra
än inom äktenskapet födda barn. Men
5 andra sidan kan starkt ifrågasättas,
huruvida mannen har rätt att tvinga
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mest elementära förpliktelserna mot
moder och barn, kan det ej med
gott samvete straffa dem, som kanske på rena samvetsgrunder ej våga
sätta in nya liv i en ogästvänlig värld.
Och så till slut det kanske viktigaste
motivet som anföres: Fosterfördrivning är ett brott mot moral och sedlighet! Kan så vara, men e j undantagslöst. Dock. var går gränsen?
Förvisso gives det och kommer alltid
att ges människor, ej särskilt omoraIiska, som av feghet, hyckleri och
okunninghet drivas in i ohållbara
förhållanden. Det omoraliska ligger
då icke blott i den enstaka handlini Noe
gen, som ofta med naturnödvändigDen gamla goda tiden finnes ännu här
het pressar sig fram. Ty det kan ur
sedlig synpunkt bli förkastligt och och där i vårt av allehanda moderna
omoraliskt att samvetslöst sätta in strömningar översköljda tidevarv, inte
nya liv, då alla förutsättningar rak. minst i de sydligare landskapen i Sverige
Seden med offer på altaret” i kyrkan
hustrun till att föda honom barn, som nas till hem och fostran.
Vi ha sett hur lagstiftningen på vid större kyrkliga högtider lever där på
han kanske saknar förmåga och vilja
att försörja.
området e j lett till något lysande re- många platser kvar. Det är en gammal
Befolkningspolitiska hänsyn ha na- sultat. Det är en lagstiftning av vacker sed och intet ont skall sägas om
turligtvis även spelat en roll i foster- män mot kvinnor. Från kvinnohåll den Det ger en stämning av en gången
fördrivningsstraffet.
Men lika litet fordras nu en omläggning av syn- tids kristliga samhörighetskänsla och ofsom någon torde vilja anbefalla fos- punkterna. Alla torde vara eniga att fervillighet att se menigheten draga fram
terfördrivning nutilldags i befolk- en omprövning, förutsättningslös och mot altaret och få komma innanför alningsreglerande syfte - lika litet lå- radikal, bör ske. Motionärerna fram- tarringen
annans enbart prästens priviter sig straffet upprätthållas för att hålla, att fosterfördrivning icke är legium
för att lägga sin gåva direkt
åstadkomma en stark folkökning.
något önskvärt i och för sig och det på Herrens altare.
Staten eller samhället har natur- innebär ingen som helst propaganda På en av helgdagarna under den gångna
ligtvis ett stort intresse a r att ett f ö r fosterfördrivning att yrka straff- julen skulle, som vanligt den dagen, offer
visst antal barn födes tili världen. bestämmelsernas upphävande.
bäras fram till altaret efter predikans
Men allmänt erkännes att kvalitén är Kanske kunna kvinnorna utan.slut Men innan vandringen därtill skulle
viktigare än kvantiteten d.v.s. ön- tvång nå fram till vad samhället ta sin början, kungjorde prästen - en
skemålet är att barnen födas så fris- dunkelt och trevande sökt nå genom ung man på några och trettio år
att
ka som möjligt och med utsikt till sin lagstiftning: vördnad och ansvar han ej tillät att, så som de senaste åren
drägliga uppväxtförhållanden.
Så inför livet.
skett, män och kvinnor samtidigt (om
om och kring lagstiftning varandra) gingo fram med sina offerfosterfördrivning lika på havande- länge samhället icke gör mer än vad
gen, att behörighetslagens princip om skapets första som dess sista dag.
det hittills gjort för att skydda och och statens tvångsmakt är framför allt gåvor, utan det skulle tillgå som förr i
kompetens och skicklighet
sålunda
Emellertid hävdas nu från flera oli- värna det s p i r a d e livet, kan det icke striden mellan Ormus och Ariman. tiden: aIIt av mankön, stort och smått,
ej kös eller civilstånd
är riktig
ka håll att fostret
oförmöget som gärna komma med fordringar a t t Det är det välordnade samhället som skulle gå först (som i Noe tid!) d ä r e f som anställnings- och befodrings- det är till självständigt liv
ej kan barn skall födas av plikt mot staten vill reglera och ransonera ont och ter kvinnorna! Vad gjorde nu %mimgrund. Varje kvinna, gift
ogift,
betraktas som ett väsen för sig, o c h
samhället. För övrigt födas väl gott. Ormus som enligt Almquist na? De gjorde som de underårhundraden
bör sålunda hava den mänskliga rätten att antaga det arbete. för vilket därför
e j heller tillerkännes rätts- sällan barn på grund av allmänintres- utläggning uttänker, övervakar och gjort och antagligen ännu länge komma
hon har förutsättningar och kompe- skydd.
se! Men allmänandan borde fordra beslutar, "vilken plan skulle vara bäst att göra fogade sig lydigt och stilla i
tens och vilket står henne till buds.
Liksom det obefruktade ägget är en bättre omvårdnad om det för han- för mänskligheten att bli säll efter mannens överhöghet och företrädesrätt,
det en del av moderns kropp, och hon den varande barnmaterialet, och att och för naturen på jorden att upp- t.o.m.i det offentliga givandet.
den av hrr Lindberg och Öhman bör därför ha rättighet att helt råda allt göres för att få materialet så pott blomma efter". Ariman är ”den
missTill historien hör också, att när präsframlagda motionen angående be- däröver. Särskilt i Tyskland har på som möjligt.
tänkte personen” som vill låta män- tens tilltag senare kom på tal och kritisegränsning av gifta kvinnors använ- denna grund under de sista årtiondeSovjet-Ryssland, som i så många niskorna få bilda och utveckla sitt rades i en liten samling människor, en av
dande i stadstjänst måtte av riksda- na en livlig agitation bedrivits för hänseenden söka sig fram på nys vä- samhälle "ej genom en yttre befall- de kvinnor som var med där yttrade: "Jag
gen avslås”
fosterfördrivningsstraffets
bortta- gar, har resolut avskaffat forterför-) ning
utifrån kommande dragning tycker prästen hade rätt Det passar d i
drivningsstraffet och går fram efter utan genom en väckt önskan och åtrå inte att de ska gå fram så där halls om
länders
bestraf- sådana riktlinjer. Experimentet torde
i
själva, genom buller. Någon ordning ska det väl vara.”
f a r även fosterfördrivning som ett bliva lärorikt. Hand i hand med att ett hemligt inre uppställt ideal hos Man måste nästan nypa sig själv i arbrott mot den havande kvinnans bliva lärorikt av havandeskap är tillåtet dem förmå dem att såsom av egen' men för att känna att man är vaken och
kroppsliga integritet. Men är e j på statskIinikerna
på vilja söka det ädlare, av eget out- lever a h att det är anno Domino 1927.
sökes f ö r skötandet av
eller självmord straff- annat sätt bedriven straffas hårt
grundligt begär eftersträva en förOrganist
ett mindre hushåll. Fibelagt - vilket det dock är i vissa går ett kraftigt omhändertagande av bättring."
losofiskt
intreserad
länder
kan ej kvinnan själv straf- såväl den havande kvinnan som det
Striden mellan Ormus och Arinuan
äger företräde. Svar
fas på denna grund och knappasthel- nyfödda barnet.
pågår ständigt. Var stode v i om den
Men så länge samhället e j fyller de ej funnes
till denna tidning.
ler den som hjälper henne m e d hen-

til
Inge-

hemmet
göras
fördengifta
kvinnan.”
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