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Ur mödravårdens och förlossninghjälpens historia
av
ADA NILSSON
former och tidsperioder varit beställt underkastat att barnmorskeväsendet
Kvinnan fyller för visso en fysi- med mödrahygien.
hos de gamla egyptierna var lika
Hos alla folk torde sen urminnes strängt ordnat som Egyptens hälsoologisk funktion, då hon sätter ett
nytt liv in i världen Men denna tider det varit bruk att endast kvinn- väsen för övrigt.
ligt bistånd förekom vid förlossEgyptierna ansågos som världens
uppgift kan hon ej fylla utan
människor och uppnådde
risk för sitt eget och barnets liv. ningstillfällen och detta icke endast
om hon ej f å r den hjälp som stunden på grund av en naturlig blygsam- ofta en otroligt hög ålder tack vare
kräver och försättes under gynnsam- hetskänsla, utan man möter hor de sin utomordentliga hygien.
flesta primitiva folk den religiösa
Man har till och med satt i fråga
ma hygieniska omständigheter.
Sjukliga tillstånd, som hota mo- uppfattningen att den födande huruvida ej Siphra och Pua — de
derns eller barnets eller bådas liv kvinnan är oren, varför endast per- två barnmorskor, som Pharao enligt
kunna tillstöta under havandeskaps- soner ur låg samhällsställning kun- 2 Mose bok gav i uppdrag att döda
de judiska nyfödda gossebarnen —
tiden, förlossningen och barnsängs- na befatta sig med henne.
Med kvinnornas genomgående un- voro hela det egyptiska landets övertiden.
Det lilla nyfödda människobarnet derordnade ställning ä r det ju för- barnmorskor.
Barnmorskor funnos även hos det
torde vara det mest hjälplösa a v klarligt att förlossningshjälpens utalla nyfödda levande väsen. Under övare från begynnelsen ej fick nå- israelitiska folket och av Bibeln
långa månader behöver det moderns got vidare socialt anseende aller an- framgår ju hur detaljerade de sexusågs vara i behov BY utbildning. alhygieniska föreskrifterna voro.
mjölk och omvårdnad.
Mödra- förlossnings- och späd- Hjälperskans uppgift var väl i förDen indiska kulturen saknar den
barnsvården borde därför vara en sta hand att ta hand om det nyfödda i Egypten framträdande hygieniska
s a m h ä l l s l ä g e n h e t av allra stör- barnet. ta upp det från jorden — inriktningen.
sta betydelse. Men tum för tum får därav har i vårt språk uppkommit
Vilken betydelse den primitiva
avnavla uppfattningen om släktlivetsyttrinsådana strävaden kämpa sig fram. namnet jordemodern
Djuruppfödaren försummar ej att tvätta och bada detsamma. Den fö- gar som något orent kan äga den
giva en särskild omvårdnad åt de dande kvinnan bistods på sin höjd dag som i dag är, framgår med
dräktiga avelsdjuren och tillse att de med smörjningar rökelser och k- hemsk tydlighet av den just nu mycleva under gynnsamma förhållan- svärjelser Ty de sjukdomar och ket omtalade boken Mother India
den, En motsvarande hygienisk om- olyckor, som kunde träffa moder och (anmäld i Tidevarvet n:r 43 av Elin
vårdnad saknar lejonparten av bli- barn vid förlossningstillfället an- Wägner). Författarinnan miss Mayo
vande mödrar i vårt s. k. civilicerade sågs tillställda av orena andar. som skildrar de förfärliga konsekvensersamhälle
därför måste besvärjas Med sti- na för barnaföderskorna på grund
Då vissa åtgärder för a t t avhjälpa gande kunskapsrika blir omvårdnaden bätt- av den inrotade föreställningen om
dessa brister stå p i dagordningen i re och barnmorskeyrkets utövare deras orenhet. Ingenting i världen
vårt land, kan det ha sitt intresse kunskapsrika och hedrade.
kan vara så ohygieniskt som deatt se hur det under olika kulturS i torde det icke vara något tvivel rar behandling och vård ingen-

Tidevarvet innekræver
av yrhöll en artikel. Livet
kesinspektrisen
fru Julie
Arenholt;
numret av

Köpenhamn Vibe a t t få påpeka att
artikeln utgjorde ett förkortat och
delvis översatt referat av det föredrag, som fru Arenholt på inbjudan
a~ rn del kvinnoorganisationer för
en tid sedan höll i Stockholm.

som d u

öde

små barnaföderskorna Den indiska
religionens vördnad för livet bjuder
dem att tillvarataga varje möjlighet
till liv. —
det vill säga barnäktenskap och si täta barnsängar rom
fysiologiskt möjligt är.
Ett annat av österns kulturfolk.
Japan, tycks på ett mycket tidigt
skede ha givit sina havande kvinnor
en god vård. Särskilda förlossningsrum och förlossningshem finnas omtalade i över 700 år före Kristi födelse I Kina har däremot mödravården alltid stått på en låg ståndpunkt.
I
Grekland liksom senare i ro-

merska riket hade barnmorskorna
en aktad ställning och större kunskaper
Enligt en något omtvistlig urkund (Hygini Fabulae) hade Atenarna k l u t a t , att ingen slav eller
kvinna skulle få lära sig läkekonsten. En flicka vid namn Agnodike
längtade efter a t t få lära sig denna
konst. Hon klippte av sitt hår, satte på sig manlig dräkt och gick i lära hos en man. den store läkaren
Hierofilos. Hon fick höra en kvinna
jämra sig i födslovåndor, gick till
henne och erbjöd sin hjälp. Men
patienten tog henne för en man
ville hon ej ha någon hjälp av henne.
A Agnodikebevisade sig vara kvinna
och bistod den sjuka med sådan
framgång att han eller hon, då hemligheten tydligen sipprat ut, fick
stor praktik. De andra läkarna blevo ursinniga, anklagade
Agnodike
inför Aeropagen f o r att hava förstört sina patienter. Agnodike avkastade sin förklädnad. Men läkarna blevo ändå mer förbittrade och
Agnodikes öde tycktes vara beseglat.
Di gingo Atens förnämsta kvinnor
till Aeropagen a h sade: I män av
Aten I ären edra hustrurs fiender,
ty Agnodike har räddat våra liv.
Atenarna ä n d a d e då sin lag och gav
friborna kvinnor rätt att lära sig läkekonsten
D i och då f å r Tidevarvet veta att de tvi dagarna mellan Dreisers för- som klaven till en hel världs inställFabeln må vara sann eller icke.
Barmorskornas
verksamhet och
vi anses ta parti för det bolsjevi- sta och andra artikel hann exempel- ning gentemot en annan värld. Det ställning framgår ur Platons skrifkiska Ryssland. Och vi antar att vis Svenska Dagbladet både att från är skönt att ha trygghet för, att ter. Sokrates moder Phænarete, var
det är vanligt att man helt enkelt ledande plats varna envar för att något är si verkligt förkastligt och barnmorska och Sokrates använde i
kallar oss bolsjeviker. Orsaken är låta lura sig av denna ryska komedi föraktligt att det ger fullkomligt sina tal bilder och liknelser ur förlätt att gissa, men den har nyligen och att uppkalla prof. Karlgren f r i n fast grund för ens överlägsenhet, lossingskonsten
ritt en mycket klar och intressant Köpenhamn. I ett längre uttalande som sedan blott behöver bestå klanBarnmorskorna hade även till
som kan göra frågan hänvisar denne till »ovedersägliga der eller ointresserad tystnad. Si uppgift att föreskriva en del läkebelysning,
värd att tagas upp.
bevis» p i Dreisers misstag, men det slungas ordet bolsjevism i ansiktet medel, behandla ofruktsamhet diagDagens Nyheter har med all re- uppseendeväckande är, att han — el- p i vad man från höger eller vän- nosticera havandeskap och tyckas
servation låtit införa en serie artik- ler tidningen — samlar invändnin- ster ej vill ta befattning med, och även ha tjänstgjort som äktenskapslar av den amerikanske författaren garna under inledningsorden » d e s s därmed är man dessbättre klar med mäklerskor. De mottogo även haDreiser, som handlar om hans in. b ä t t r e » . D e s s b ä t t r e är det saken.
vande kvinnor i sina hem. Men det
Vi tro ej på bolsjevismen — det fanns icke endast sådana privata förtryck från en elva veckors resa ge- så, a t t de ryska arbetarna ha det
nom sovjetrepublikerna
Artiklarna skralt beställt med både skyddsåt- miste sägas. Ty v i tro ej att vål- lossningsanstalter utan även större
bära spår av flyktig bekantskap och gärder,
bostadsförhållanden
och dets metod någonsin for till målet offentliga förlossningshus tyckas
grunda omdömen. Den första talar löneförhållanden; d e s s b ä t t eller att det ligger i mänsklig makt enligt senaste utgrävningar ha ?.iemellertid om vad rubrikerna sam- r e har den »moderna» ryska att på byråkratisk väg ordna a h
manfattar som »gott för arbetaren skolan mätt kritik och motstånd uppnå det bästa tillvaratagandet av
krigiska Rom ägnades ej
på kontor och i fabrik över hela särskilt från de konservativa hin- förmågor och möjligheter. E j hel- så stor omsorg åt barnaföderskor.
Ryssland; förnuftig skolundervis- dernas håll; d e s s bättre är ler tro vi på välsignelsen i att på Gravskrifter ge dock vid handen
ning med goda resultat; naturlig oron över sedligheten lika påfallan- den allestädes närvarande propagan(Forts. å sid. 1.)
och lycklig lösning av den sexuella de i den ryska pressen som i världen dans v i g få mänskor att tvångsreafrågan.» Om man lugnat sig till de för övrigt.
gera för ett nytt samhällsideal och
följande artiklarna hade man fått
Det vore nonsens att fästa sig vid därmed göra dem lika förslöade av
höra både om smuts och stank, am detta »dess bättre», som kanske just vanetänkande rom de varit idet
brist på pengar och varor och om här smugit sig i n tämligen oöver- gamla. Vi tro att striden står och
den kommunistiska propagandans lagt, am man ej omedelbart kände skall stå i andens värld, men att
själsödande slagregn. Men under igen det som det förlösande ordet,
(Forts. å sid. 4 . )
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Regeringen har återigen framlagt
Årets
kommunalskatteförslaget.
proposition överenstämmer i det väsentligaste med fjolårets proposition
och utskottsbetänkande. Den skiljer
sig inte heller avsevärt från nu gälDet
lande kommunalbeskattning.
märkligaste med detta förslag är det
sätt, på vilket det framkommit, A t t
från
regeringen, sedan frågan i fjol fal- I.m. lit, alla försök att föra den igeMetareg. 6.
766 nom, inte skulle ta upp den igen utan
att på förhand ha försäkrat sig Om
framgång var att vänta. Men i sanning förvånande är det, när
nu
sjukskoterskebyr8
ex. sjuksköterskor och
erfar, att de underhandlingar. som
förts med högerpartierna angående
lare, även barnsköterskor.
241
reparationstalen gått ut på 0,055
för jordbruksfastighet, och det
lat kommer sedan propositionen med
md
l 0.06. Regeringen förnekar icke,
lg a
att så är förhållandet. Man vet därM od em g
i n
igenom, att regeringen som förkla-
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Begäran om utredning om under

vilarpå,sigpå nuvarande fölls
havandeskap
måvara
straffrittbiej heller i år
riksdagen, varav

taxeringsvärden.

Enligt den pågå- ken av första eller andra kammaren.
efter vil- Alltså sämre resultat än förra året,
ken skatten skall uttagas. höjas taxe- när andra kammaren biföll. Men
är kanske en slutsats som ej är
ringsvärdena kanske i g e n o m s n ifullt
t t riktig.Kanske voro de herrar
c:a 1 0 proc.. på
del håll mera. som förde statens och moralens taskatteören för etthundra kronor lan innerst inne ejej s i säkra p i sin
år, blir således betydligt mera saks rättfärdighet och ändamålsenlighet. Men för det första skulle
än sex skatteören för ett hundra kroprincipen hävdas och for det andra
nor efter de gamla taxeringsvärman ej gå med på en utredning
dena. Det ä r beklagligt att man ej fick
begärd av kommunisterna. Profesav hänsyn härtill uppskjutit frågan. sor Holmgren och fröken HesselFör övrigthade man hoppats att gren vädjade förgäves till första
efter alla dessa års olika förslag, kammarens förnuft och medkänsla
med sociala nödlägen. Fröken Hesman kommit fram till en lösning efter nyare linjer. Striden har selgren framhöll bl.
»Vi kunna inte hindra. att fosterhuvudsakligast stått mellan fastig- fördrivningar företagas. Ingen har
hetsägareoch löntagare. Bäggepar- här vågat säga, att vi om vi bibehölle
s i ivriga att försvara lagen sidan som den nu är. skulle
sätta en damm för denna fösina rättigheter, att man inte givit kunna
reteelse. Det är därför att de försig tid att undersöka principerna.
hållanden,
rom nu rida. förvirra
Det är icke endast kommunalbeutan beskattningsvä- rättsgreppen, som j a n för min del
vill, att v i skola försöka få en förutskattningen,
sendet i allmänhet; som behöver re- sättningslös undersökning, utförd
ende fastighetstaxeringen,
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man k a n bringa
d e t därberedd attgå med tala 0,055.Det sammanhang.Dennaobegränsade niskor.Ommänniskor
känna skillnad
underligaste
allt är
så- möjlighet
hänsyn till
dant kan förekomma,
det kan
och folkets bärkraft
skat- ansvarslöst och vads o m enligtd e n
passera, när
blivit uppenbart.
är en
fara för välståndet.
rättsuppfattningen måste
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lan-

det
stor
allmänna
sägas ha fog för sig, gör man det
Bouppteckningar. Förfråg- av trikå till alla åldrar, av tyg på beställ- Svenska folket reagerar inte längre. Vi kunna försäkra oss mot allt, som ju
mera möjligt för människor au
ningar från landsorten besvaras om- ning. Stort lager av N. F. K-livstycket A t t jämkningar måste ske, ä r givet, kan hända oss i livet, v i kunna beför barn och vuxna.
men att på förhand göra upp om ett sluta alla tänkbara välfärdsinrätt- få hjälp. Som det nu är ärju allting olagligt. En kvinna. som beEVA
och sedan föreslå ett annat, inger ningar, men hur ställer det sig i finner sig i nödläge vet inte var
Andén.
av
inte förtroende. Och om socialdemo- verkligheten, när det länder till eko- gränsen går för en möjlighet till
krafterna
nu skulle spela regeringen nomisk ruin? Grunden för beskatt- hjälp med lagliga medel.
och
Hon söker hjälp, var hon kan få
7575-7576.
det sprattet att gå med på förslaget, ningen miste rara s k a t t e f t e r den och hon förstör kanske inte blott
hur skall det då gå med löftet till de f Ö r m i g a
men inte bara melFamilje och arvsaker,
hemliga bundsförvanterna? Kom- lan skattedragarna inbördes
utan
och testamenten,
munalskatteförslaget går igenom, också efter h e I landets samfällda eller samvetslösa personer.
Om en kvinna tordes gå till en
men någon framgång blir det icke. förmåga. Längre kan man ej med
Även
förfrågningar.
Beskattningen är en fråga av så fördel gå. Inom denna gräns får be- samvetsgrann läkare med en sidan
begäran, skulle hon alldeles säkert
stor vikt och så ingripande social skattningen redan avväga fördelar

.

-

Så

ledigt skall tårna

ligga i

betydelse, att maninte har rätt att
avfärda den med, att man inte förstår den, eller att den inte intresicrar, Vi anföra därför till allmänt
begrundande förslagets
2:
»Allmän kommunalskatt är dels
fastighetsskatt, dels kommunal in-

av

6.6

Hiss. Stockholm.
10150

B. Jarl

Advokat
3690

Norr

komstskatt.

o

o

-

och kostnader. Det kan därför ifrågassättas, om det är riktigt att utgå
från en s. k. garantiskatt, d. v. s.
att utgå från den ängsliga tanken
att i varje fall försäkra sig am vissa
föremål för beskattning, Man kommer till precis samma resultat, om
man utgår ifrån, v i I k a t i I I g å n

för fastighets- g a r samhället äger. Och d i är jorskatt påfördes skattskyldig: f ö r den. jordvärdet det första man kont.
Såsom underlag

Boupptecknin-

, ,

jordbruksfastighet:
sex skatteören mer till. Men skillnaden blir den,
for varje etthundra kronor av fastig- att man då inte kan stanna vid det
hetens jordbruksvärde, fem skatte- för tillfället uppskruvade och Uppvioletta strålar, ljusbad, ansiktsbe- ören för r varje etthundra kronor av spekulerade jordvärdet, och man sliphandling och
fastighetens tomt- och industrivär- per inte undan med mindre än a t t
48,1.
de samt fyra skatteören för varje undersöka p i vad sätt jordvärdet
lé
etthundra kronor av fastighetens skall kunna återföras i sitt rätta
skogsvärde, f ö r annan fastighet: läge. När det är gjort, kan man börf e m skatteören för varje etthundra ja räkna p i hur många skatteören,
och
Bästa behandl.
höftsjuka,
kronor av fastighetens taxeringsvär- som ska uttagas pr etthundra kronor.
de.
reumatiska
ELSA
Detaljerna i det föreliggande förI
Såsom underlag för kommunal in9, invid Birger Jarlsgatan.
komstskatt
påföres
skattskyldig
ett
slaget synas därför mindre väsentT.
skatteöre för varje krona beskatt- liga. Det enda man får hoppas är.
ningsbar inkomst. Etthundra skatte- att det ej skall lägga hinder i vägen
Tandläkare
för frågans verkliga lösning efter
ören bilda en skattekrona,»
.
Det nya är, att man här, liksom principiella grunder.
Alla slags skyltar.
i fjolårets förslag. skiljer på jord12047
4-5
bruksvärde och skogsvärde.
Man
tar lägre fastighetsskatt för skogsKostnadsfri rådgivning
värdet. skatten p i växande skog blir
efter "i
lägre, men tar igen detta p i avverkutanatt klädselnavtagar,

Fru Holméns Fotklinik

C.
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ningen genom en särskild skogsskatt
eller skogsaccis. ett förfarande. som
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Er till

atttarådochhjälpfrånokunniga
och
hjälpattpåannatsätt få sina
svårigheter uppklarade. Hon skulle

få sin ansvarskänsla väckt och kanske bringas att inse det oriktiga i
en sådan åtgärd, och vill samhället
också samtidigt med en sådan utredning som h ä r föreslås, försöka att
på
träda in f ö r att stärka den
aktning för liv, som här har talats
om. så att bakom läkaren står möjlighet at ge mor och barn en verklig
hjälp, så tror jag, mina herrar, a t t
vad som av utskottet föreslås icke
skulle innebära en ökning av antalet
fall av fosterfördrivning,
utan
tvärtom en minskning.
Skall man lära människorna hysa
aktning för liv, såsom det här har
sagts att man tär göra och rom är
fullständigt riktigt att man gör så
miste man också se till att lagen
blir
t i l l en hjälp och ej motsatsen."
Men allt förgäves. Åhöraren av debatten i första kammaren kom ovillkorligen att tanka på vad Freud en
gång yttrat att man aldrig kan objektivt bedöma en situation,
m a n saknar de organiska möjligheterna att befinna sig uti, Hur verklighetsfrämmande blevo ej hrr Borell. Åkerman. Trygger. Bergqvist
och allt rad de heta. Hur fjärran
f r i n livets eld och sveda. Hur oberörda av sociala nödlägen. Bara
principen upprätthölls så gjorde det
detsamma vad rom hände i verkligheten. Vem erinrar sig ej Levertins
ord om mannen och kvinnan:
P i det långa fagra talet
kännes mannen: Har han valet
väljer städs han ordet, skalet.
Fjädern han i hatten bär
honom mer än fågeln är.
Men om kvinnan:
Män som evigt dikten, veten :
hon är kroppen. verkligheten
sanningen och bitterheten.

allvar

-

igen. Inte

kommunister-

blottfrån
utan också från annat håll. MA
den kräva utredning om hjälp att
bära moderskapets börda, som i
mångt och mycket Mir liktydigt
med utredning om åtgärder till bekämpande av den folksjukdom vi benämna fosterfördrivning. Nar samhället vill bekämpa propositution, veTorsdagar 18-19
neriska sjukdomar och dyl. har man
FÖRLOSSNINGSPAKET
innehål- insett straffhotets bristande effektilande det till
normal förloss- vitet och slagit in p i positiva vägar.
ning allra nödvändigaste.
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SOVJETS ANDRA

En intervju

med mig

själv

Lyckliga skolbarn

FÖRSLAG.
Ivårt land har man hittills vägrat att
Arbetet är t full gång pi Summerhill. a h tillfälle gives andra typiska engelska
»Nej re. det kan man kalla ett
Och förvisso är oväntat möte. Inte p i år a h dag
ryska förslaget om fullständiga diskutera avväpning.
Skolan flyttades i september till Suffolk "games".
avrustning har efter åtskilliga stora tal valet för avväpningen icke lätt att träffa ha v i t r ä f f a t samman p i t u man på östra kusten av England. Fyllda av
Var lördagskväll går hela skola på
Men det skulle lända Svergie t i l l hder
förkastats av d i n förberedande avrusthind. Du tycks ha en ovanliga for. spänning Om förväntan kommo barnen till biografen. Utom den som brutit mot ni.
ningskommissionen. Ett gynsammare om dess statsmakter hade mod att for måga att undvika mig. Det är tid. d i t nyn stället De första fjorton dagar- gon av Schulgemeinde-lagarna och därför
öde fick det nya förslag, som de ryska första gången pröva frågan från den ut- ningar. böcker, vänner, slidder, slad- na hade ingen tid eller tanke för lektio- dömts att stanna hemma p i lördagskvälrepresentanternaomedelbart voro färdiga gångspunkten Vartill kan försvarsväsen- der och en hel del annat. som du ner a h skolarbete. Huset, trädgården len
att framlägga Förslaget som innehålles det nytta?
sticker d i g undan bakom.» - »Du a h de närmaste omgivningarna måste
Efter middagen på söndagen hålles
Det gäller ett livsviktigt val. Har in- ar självförsörjande och måste arbe- först undersökas. När de tillfredsställt Schulgemeinde. Söndagskvällen är en
en plan t i l l omedelbart genomförande av
en partiell avrustning skall utsändas till gen mod att välja först kommer n o n ta», säger du.
»Javisst, det är sin upptäckarelust, började d i skria efter slags högtidsstund. Alla samlas framför
aldrig
ur
häxdansen
utan
alla
gå
mot
kade olika regeringarna a h sedan deras
j u också därför jag lämnat d i g ifred lärdom.
brasan i hallen. Mr Neill “berättar en
yttrande inhämts upptagas till behand tastrofen.
så länge. Men det är åtskilligt, som
Lektionstiden är från 9 till 1. Barnen historia”. Dit är om Summerhills invåIing vid kommissionensnästa session
vi behöva klara upp tillsammans im uppdelade I grupper efter kunskaper nare ute på underbara öden a h äventyr i
Staterna skola enligt förslaget indelas
Minns du. for en tjugo år sedan a h ålder. Grupperna äro fyra. Alfa- alla världens länder. Var och in uppträi fyra grupper beroende på storleken av
vilka förtroliga stunder v i hade till. Beta-, Gamma- och Delta-gruppen. Alfa der I berättelsen, sägandea h görande de
resp armestyrkor. I fråga om såväl sjö E N N Y U P P G I F T
sammans och hur uppfriskade och består av de äldsta och mot försigkomna. för dem typiska. Med psykologisk fin
som luftstridskrafter indelas staterna i tro
Samtidigt m regeringen får till be- stärkta i anden v i blevo efter ett så- Delta är 6—7-åringarna. Den som arbe- het träffar Mr Neill alltid din ömtåliga
grupper. De dika grupperna föreslås svarande mottaga t" interpellation, där dant samtal. Nu får jag visst tak tar framgångsrikt, kommer upp i närmas punkten. Den blyge och försagade blir
skola minska sina rustningar med resp. avrustningrent ut ställes som en möjlig- ensam, och j a g hör bara några en- högre grupp, när resp. lärare finner tida kvällens hjälte, räddar de övriga från att
50, 33 1/3 och 25 procent. Kemiska a h het jämbördig med ökade rustningar gör staka h
a
ord från d i n rida lämplig.
uppslukas av m vilt djur eller dylikt
bakteriologiska krigsmedel skola förstö- överstyrelsen för svenska Röda Korset ett Men jag skall’ nog få d i g att tala
Låt oss beskriva en dag p i Summerhill Den dumdristige och övermodige spelar
ras, angreppsmedel såsom långskjutande programuttalande, som visar hur fullstän- Nu leker vi skola. Jag är fröken
Efter frukosten tillkännagiver var och en mindre framträdande rett. Berättelser
digt den antagit övertygelsen om krigets a h frågar, ah du är
kanoner avskaffas a h giftasprotokollet
elev id en sin ankomst till eller frånvaro från sko räcker från början till slut av terminen
av 1925 undertecknasav alla stater.
ofrånkomlighet a h hur långt den är be- svarar, och varsågod a h rar upp lan. Var grupp har två lektioner per dig. ah är allas förtjusning.
Det är glädjande nog att de ryska de- redd att fullfölja denna väg.
r i k t i g ! Jag ser tvärsigenom d i g 9—11, 11—1. at är kort lektionstid,
En kväll I veckan spelas teater. Med
legaterna inte läto sig nedslås av de krafProgramuttalandet gäller Röda Korsets som om d u vore av glas, om du tän- men &i arbets hin. när det arbetas.
Mr Neill i
spetsen uppföra eleverna små
tiga angrepp på deras första förslag, medverkan rid civilbefolkningen skydd ker svänga dig.»
Alfa-klassen t.ex. börjer med engelska. improviserade teaterpjäser. Rampfeber
utan visade sig beredda att fortsätta med mot det kemiska kriget. Det framhålles
»Nej, säg mig nu. tycker du. at Uppstatsskrivning och literaturläsning. och nervositet är något okänt. Ingen tvinett annat förslag som underlag för för- att Röda Korsets uppgift bör vara att
du har valuta för alla de många år, Mr Neill ger dem ett ord. att innehålls- gas till at, uppträda, som I n a själv vill.
handlingar. Litvinoff förklarade i sitt komplettera sådana åtgärder, statliga eller d i du offrade dina bästa krafter i rikt ord, som eggar fantasin och barnen
Det hålles debatter en kväll i veckan.
försvarstal gentemot Lord Chrushendunatt lokala, a m stat ah kommun inte torde kvinnorösträttens tjänst? H a r värl- skriva ned de tankaroch idéer detta ord
Rikliga debatter med m av eleverna m
sovjetryska delegationen är d angelägen kunna undandraga sig. A v största bety- den b l i v i t mycket bättre a h skönare, ger dem. Eller de författa annonser för
ordförande, a h den som vill tala måste
om en allmän avrustning att den delse är upprättandet av ett gasforsk- sedan kvinnorna fått den? Ha kvin- olika artiklar, och företag. Detta är vad begära ordet. Ämnet för diskussionenvaär villig deltaga i ytterligare di- ningsinstitut, helst i smråd n i d ingen- norna kommit längre? Och du själv uppsatsskrivning borde vara. De uppsat- rierar: borde fängelsestraff avskaffas?
batter an sitt förslag d länge det finns jörsvetenskapsakademien, d att skyddsåt- sedan? I mina Ögon verkar du som ser dessabarn skriva, Pro individuella Om
A r kyrkan av ondo eller godo? Ar kvingärderna för civilbefolkningen måtte få en gammal tröttkörd åkarkamp.»
ringaste unikt t i l l framgång. Litvinoff
originella. Författaren vet att hin får nan underlägsen mannen? Ar naturliga
påpekadei sitt tal bl. a. den möjlighet t i l l en fast vetenskaplig grund. Man hoppas i
»Vad menar du med valua, när låta fantasin spela fritt. Ingenting rättas botmedel att föredraga framför läkaomläggning av krigsindustrien till pro- detta syfte erhålla bidrag från Rockefel- det gäller arbetet f o r en idé! Vi eller kritiseras som “olämpligt i m upprens medicin? V i d har vetenskapengjort
duktivt arbete, som Tyskland är ett ex- lerfonden samt möjligen också från den vunno målet,’
a h den sats”.
för mänskligheten? Debatterna bli alltid
empel pi.
stora Anderssonska fonden för medicinsk visste v i på förhand endast var meLäsning av Hamlet. Rollerna fördeles synerligen livliga och sluta med öppen voact. första förslaget syfte att helt forskning vid Karolinska institutet.
del för ett ännu större mål, kvin- a h Hamlet uppföres under ledning av tering. Vid tillfällen som en debatt slår
omöjliggöra kriget bemöttes av Lord CruDe vid krigstillfällen uppsatta Röda nans utveckling till fri, ansvarig läraren, som förklarar när så behövs, men
det en hur frimodiga och oförskräckta
shendun: Det finns tri slags krig. mellan Korsets antigastrupper skola ha till upp- människa. ett för stat a h samhälle inte rättar betoning eller gester.
barn bit nät da uppfostras utan tvång och
folkligt och inbördes. Det värsta slaget är gift att undanföra ortsbefolkningen i värdefullt tillskott. Jag skall for.
DEn andra hälften av morgonen ägnar utan att veta av fruktan. Jag kan e j låta
inbördeskrig. Men under åratal har Sov- skyddsrum, bortföra den utanför din av akta d i g djupt. om du nu kommer Alfaklassen åt matematiken Där är en Ii- bil att rysa vid jämförelsen mellen en
jets politik gått ut pi att åstadkomma in. gasangrepp hotade platsen a h överhuvud- och frågar, om v i lyckats förverkli- ten grupp. som kommer troget till alla debatt på Summerhill och m debatt i en
bördeskrig i alla länder, dir det kunnat taget bistå med hjälp ah vård.
»Det vill jag matematiklektioner. Men där finnas ock. "vanlig" skolklass d i r barnen ofta äro
ga även den idén.»
Månne icke Röda Korset tagit sig m inte risken. men tycker du. an vi d de som aldrig sätta sin fot i matema- rädda och generade för att torgföra sina
skaffa sig inflytande. Vi fordrar därför
Sovjets försäkran om att det helt ämnar ävermäktig uppgift före?
kvinnor hunnit långt p i vägen till tikrummet E n del lära endast aritmetik, åsikter. Och o m de tala, går det osäkert
lägga omsin taktik i dettaavseende. Vad
det nya målet?»
»Uppriktigit andra endast geometri.
a b klumpig därför att de Inte fått öva
angår flottrustningarnas minskning sköter
sagt, nej. Visst ha v i många präkFysik a h kemi. Då arbetas hela för- sig att upträda offentligt och hålla ett
England den saken själv pi annat håll
tiga, begåvade, samhällsmoderliga middagen i Iaboratoriet. Var och en gör oförberett litet tal. Och dessutom,de ha
ARBETSLOSHET.
som
göra
samhället
n
y
t
t
a
kvinnor.
Lättnaden är påtaglig över det andrum,
vad den vill. Läraren hjälper på begäran. inte lid att tänka över aktuella frågor Om
som det nya om mindre vittgående förNågra egentliga klassrum med skolbän- d bilda sig i n egen åsikt. De äro alltRegeringen har i propositionen nr 161 V i ha också åtskilliga som kunde
slaget meder, att ännu en tid betänka hur begärt 3 miljoner kr. till bekämpapnde av göra stat och smhälle nytta om de kar förekomma i n b p i Summerhill. En för upptagna av gångna århundradenshibara
bereddes
tillfälle.
Jag
skulle
långt man har lust att avrusta.
stort rum "skolrummet, med några b a d storia.
arbetslösheten under budgetåret 1928—
1929. Därtill kommer 41/4 miljon som utan tvekan kunna utnämna en hel och stolar a h ut piano. Skolrummet är
Det leves ett lyckligt l i v här. Aldrig
inbesparats på förut beviljade anslag, allt kvinnoministär, i f a l l konungen skul- lekrum på eftermiddagen, a h d i r hålles några bråk eller uppträden av det slag,
E T T LIVSVIKTIGT VAL.
le v i l j a överlåta sin utnämningsrätt
Skolrepubliken (man använder dal tyska som förekommer i en “vanlig” skola. Men
tillsammans71/4miljon.
Med anledning av detta förslag fram- på mig. Men de äro p i d e t hela ta- ordet Schulgemeinde). Därinne finns In- det är
Riksdagsmannen Elof Lindberg Lir
händelserikt liv på Summerhill.
fått andra kammarens tillstånd att t i l l för- bars i förra veckan en socialdemokratiska get e t t fåtal, och det lir s% få som genting av värde, som kan förstöras. Ett Man inser här hur mycket det är i barnlitet rum, som går under benämningen m- uppfostran viktigare i n lektioner a h unsvarsministern rikta följande interpella- motion i båda kamrarna med begäran om vandra i deras fotspår.»
»Nå, som landet ligger, tycker du tematikrummet.Det ir samtidigt d i äldstas dervisning.
att arbetslöshetsanslag på 8 miljoner kr.
tion:
1)Kan det förväntas att en utredninng Motionärera h i låtit verkställa en ut- kanske. att v i gott kunde ha väntat läs- a h skrivrum pi eftermiddagen. Den
E n ny elev kommer, vars enda d i t u p p
högsta gradotill- k e t på er rösträtt, t i l l s v i kommit som bråkar Om är för högljudd. när nå- slukande intresse är att syssla med exploskyndsamt igångsättes far omprövning redning. som visar hur i
»Nu gon av "the Alfas” vill ha en lugn stund. siva ämnen. Kemiläraren vandrar ständigt
av d i nuvarnde militäraa försvarsanstal- räcklig den hittillsvarande arbetslöshets- litet längre i utveckling?»
talar
du
som
oppositionen
mot
kvinut.
Och
de
små
ha
ett
kastas
helt
enkelt
ternas ändamålsenlighet ibelysning av hjälpen är.
omkring i närheten av laboratoriet för
Genom arbetslöshetsräkningen den 5 norösträtt för 20 år S e d a n . Det ä, lek- och skolrum, där de kunna husera ef- att se att allt är säkert. När så vederböflygmaskinsteknikensoch de kemiska förmaj 1927 fastställdes de arbetslö- ju utövningen av medborgarrätten, ter behag. Så arbetas på förmiddagen i rande börjar samla eldfarliga ämnen t
störelsemedlens utveckling?
som
skall
utveckla
oss.
Inte
är
det
alla
hörn.
Vid
ett
bord
sysslar
en
grupp
2) Om en dylik utredning kommer till sas antal t i l l 60,000. Av dessavoro endast
sovrummet, tar die Schulgemeinde saken
stånd genom Eder försorg. är Ni beredd 22,000 den 30 april anmälda h a Arbets kvinnornas fel, a t t utövandet av med klippning a h modellering, vid ett om hand. Ordföranden förklarar varför
annat läses högt. I ett hörn lin "the die Schulgemeindesammankallats och föMed fasthållande
M vid uppdragande av riktlinjerna for löshetskommissionen.
Betas”
grammatik.
Plötsligt
uppstår
ett
reslår en ny lag. Alla eldfarliga ämnen
densamma låta frågan om dentotala
slagsmål mellan pojkarna Dit kanska slu- måste lämnas i kemilärarerensvård. Vo1927 utgöra omkring
a v v ä p n i n g e n t vårt l a n d ut- betslösa i d-hr
med at, Peter lämnar rummet i
göraettalternativattprövas 65,000. Av dessa hjälptes sammanlagt
tering Och föremålet för die Schulgedesmod.
Ute
p
i
gräsplanen,
om
vädret
meinde röstar själv för lagens antagande,
j ä m s i d e s m e d d e t militäror- 9260eller 1 5 , 4 proc., medan m e r
än 55,000 man f i n g o gå o h l ä l p - visserligen den ståndaktiga tennsol- tillåter, läres historia ah geografi
ganisatoriska p r o b l e m e t ?
I ett fall som detta upptagerDick och
Detta är din iäsande ungdomen hans förehavande allas tankar och intresI motiveringen framhåller herr Lind- I I . Statens hjälp omfattande endast 4174 daten, när det gäller partiprogram-. Och på Summerhill. Men de som inte ta del
berg bl. a. de synpunkter il vilka ma- eller 6.4 proc. medan övriga hjälpta fingo met. men förövrigt se framför den egentliga undervisningen.
j o r Bratt givit uttryck i sina artiklar Om enbart kommunala bidrag Dessa siffror herr P. lär inte vara den som själv- i skolarbetet, just for en dag eller för en
Eller en liten ljuv kommer. Pengar Om
vilka kort kunna formulerades d; Ett land avse alltså hela antalet arbetslösa. A r mant ändrar valsättet från ett lot- månad, äro inte syssolösa. Här finns ut- värdesaker försvinna. Det allmänna inkan framgångsrikt anfallas, men ett an- dem som anmält tig till Arbetslöshetskom- terispel t i l l ett kvalitetsurval, och det hus för hons, gäss och kaniner. Flera av tresset är nu koncentrerat pi det nya falfallet land kan icke med framgång för- missionen fingo 38,6 proc, hjälp, därav är han och de andra petterkvistarna barnen h i sina egna husdjur. De bygga let. M r Neills privatlektioner äro här av
dammar och inhägnader för dem, mata
17,4 proc. genom statsbidrag ah 21,2 som lagstiftar.»
svaras.
»Men varför inte göra ett försök dem a h Y efter dem Där är alltid större betydelse än historia och maDet enda man
rustningsförsöken proc. genom enbart kommunala h ä n g .
ematik. Det analytiska arbetet är hårt och
Verkligheten är sålunda långt avläg- att fösa i n kvinnor massvis i parti- några i snickarverkstaden, och var man tålamodsprövande.Men I d gott som alla
uppnår är att öka krigsrisken. TY det
moderna militärväsendet kan icke grun- sen ifrån de önskemål som vid 1927 in erna, s,'~a t t de b l i bestämmande där gir. ser man någon lutad över en bok Mr Neills f a l l krönes det med framgång.
och
avgöra
vallistornas
utseende,
så
eller en barntidning. Ix läsa allting, d i
das på försvarsprincipen utan måste vara riksdag framfördes av motionärerna, a h
Små tjuvar och lögnare, i grunden ej d i »Ja, du välja vad de vilja i biblioteket.
inriktat för anfall. Och håller sig ett d i r d i t bl.a. framhölls att statens h j ä l p att kvalitén b l i r utsökt.»
liga varelser, endast så djupt olyckliga,
Eftermiddagen är fri. Inga läxor Två
land med offensivt flygvapen
m verksamhet borde omfatta alla oförvilliga, frågvis jag, varför gå kvinnorna
bli friska, öppna a h frimodiga barn, utan
te
massvis
in
i
particrna
och
vargånger i veckan spelas hockey och när tid
oförvållat arbetslösa, samt att de arbetsman vill åstadkomma också hos oss
några själsliga lyten.
r låta de, om d e finnas där med
måste det vara berett pi att bli anfallet lösa skulle kunna bereda sig uppehälle pi
Här är en pojke p i Summerhill blind
na
namn.
männen
ensamma
orera?
av den, som hellre förekommer än före- den fastställda nödhjälpslönen.
andra som är en god produkt av Mr Neills
en
fri,
ansvarig
människa,
ett
värdeMännen och även många kvinnor ta
kommes.
Hin skickadeshit m tjuv. Tilldet som bevis p i bristande politiskt f u l l t tillskott i stat a h smhälle?» arbete.
sammans med några andra pojkar bruintresse och det är det också i min- — »Den frågan är högst ogrannlakade hin tillbringa dagen på gatorna och
ga.
Tror
du
att
j
a
g
vänder
ut
och
ga fall. men dessa l i k g i l t i g a fösa
männen nog snart in. Men jag tror, in p i m i n själ ens for mig s j ä l v ? - stjäla frukt och sötsaker i affärerna. I
början av sin vistelse här hade h i n några
a t t det hos en stor del kvinnor bott- Tack, min vän, du behöver inte svara. Tror du inte j a g förstår. In återfall. Men nu, efter två in vistelse på
nar djupare.. Kvinnorna äro
till f ö l j d av Summerhill och en analys, är han fullmycket individualister, de äro för splendid isolation
fyller du din själ komligt botad från sitt begär att stjäla.
brokiga a h passa därför inte i våra brokigheten
Lugnt a h öppet talar han om "ritt gamdagars randiga och r u t i g a politik. med arbetsjäkt under arbetstimmarla lir". Han ii ordförande i die SchulJag kan jurt inte förtänka dem det.» na och med lättare och mer skrymdär han ofta har att behandla
»Men skulle inte de brokiga kvin- mande gods under vilotimmarna. gemeinde,
fall a v stöld. Van vet om inte Paul hamOch
blicken
får
nå
antingen
så
långt
norna kunna hålla ihop med varannat i fängelse, om inte Mr Neill fått hodra och uträtta stora ting i stat och som t i l l husknutarna eller drömmandecsöka sig långt fram i tiden nom om hand?
kommun:
Vi ha Dick, reglerad från en skola för
»Kanske i en framtid, men tyc- till dem lyckliga utvecklingsperiod, stöld.
Dick är halt. Kamraterna bruker du inte, an v i förirrat oss in på som några få energiska kvinnors
Au revoir! kade reta och håna honom för han lyte.
allmänningar? Låt m i g nu komma strävan lyckats skaps.
Föräldrarna nekade till hans önskan att
Vi
mötas
vid
nästa
vägskäl.
med en mera personlig fråga: »Vad
Wahlquist. bin långbyxor. DA stal Dick pengar och
gör duför att utveckla dig själv t i l l
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upprörande att våra skolor

årligen stänga sina dörrar för barn så-

danasomPaulochNick.
gaframtida tjuvar och mördare på sitt

samvete.

Ett vanligt inlägg i en diskussion med
utomstående om Summerhill är: om ett
barn får frihet att arbeta endast när det
vill, hur skall detta barn lära sig att
där finns saker ilivet, som man måste göra mot sin vilja? Ja, jag tror inte risken
är så stor. jagtror att ett barn, som
uppfostrats utan tvång och lärt känna sig
själv a h orsak och verkan i sitt eget
själsliv, ett sådant barn kan som vuxen
med filosofiskt lugn göra saker, som det
inte precis älskar att göra.
Barn måste vänjas vid renlighet och
ett visst sitt," säger folk. Vänj barnet vid
detta och där skapas hos barnet en motvilja mot allt vad renlighet och ett gott
sätt heter. Ingen dör av att gå omkring
med smutsiga händer. Och jag tror inte
faransär så stor beträffande renligheten i
framtiden
'Teddy är allt annat än ren och prydlig. Han lever i lycklig okunnighet om
tvål och vatten. vi låta honom göra det,
därför att vi veta att tanken på tvättning
är e t t mörkt moln på Teddys
barnablå
himmel. Men minst en gång i veckan
kommer Teddy självmant och förkunnar

en

det voreallt bra sköntmedettbad. Han

olsjeviker

Forts.

från sid.

digt

1

och

tryck och våld förslöar
förgör
andarna. Och därför blir den enda
om också ändlöst långa väg som
der mot ett mål, den att hos människor bevaras och odlas fömågan att
själva reagera, så att de
kunna tycka något med all håg

le-

men hur skall det bli verklighet?
att bryta sönder den internationella
storfinans. som spekulerar i nationella rustningar. men lika glatt tar
till kapitalflykten inför kanske verk-

ligt nationella krav.
Om man inför Sovjets avrustningsförslag i Genéve måste efterlysa avrustningen mot oliktänkande
inom dess eget maktområde. så riktas likaväl den frågan mot våra och
andra länders rustningar: är det inte, meningen att om det gäller använda dessa vapen mot dem som med
våld v i l l hävda en annan samhällsuppfattning än den gällande
elleratt k r i g mot den? som bo på
andra sidan om en nations- eller tullgräns draga ned oss alla till vad
som i s ä m s t a bemärkelse beteck-

och alla krafter.
Gärna erkänna vi på många punkter sovjets strävanden som våra egna eller vad vi ville göra til våra:
målet av ett verkligt kamratskap
mellan människor, där samma proen god hjälp vid ett parisbesök även om
portioner
gäller oavsett kön arbetsnades av barnmorskan över i ammans det är planerat för längre tid än 8 dagar.
Och
händer. Så småningom tycks barnDen älskvärda ledsagarinnan gir ut ställning, raser och
morskorna även i Romerska riket från att turisten har den intelektuella ny- medel sådana som den fria självförvärvat sig en del kunskaper och fikenheten och rörligheten som begär att och
styrande
i
allmänhet
och
självförsörjande
den
uppfostran
skolan
som nasEnsomsakbolsjevism?
vore säkerligen l ä t t att
kallas för medicae. Flera manliga få se en glimt av Paris olika ansikten Är
med siffror och fakta uppvisa hela
förstår att man måste vädja
läkare börja sysselsätta sig med förvärlden runt - a t t »den vita. terlossningskonsten såsom de kända ro- kan hon verkligen bli honom till nytta digt t i l l fantasi och känsla och den rorn alltid ger sju för tu igen mot
merska läkarna Celsus och Soranus. Hon är hemmastadd i de pittoreska emi- stora ansträngningen för att få he»den röda» andligen och kroppsliDen sistnämnde praktiserade i Rom grantkvarteren, i museer och katedraler, la människan med, Eller vi glädja
under Trajani och Hadriani tid och hon kan orientera besökaren å de platser oss över riktigheten av en sådan de- gen. Och den gör det i kraft och
skydd av en oerhörd egenrättfärdignämnes forntidens störste förlosstaij, som att de stora lyxbadhotellen
het. som aldrig förfelar att imponingsläkare. Från honom torde även per hattar och silkesstrumpor och var man på Krim fyllas av semesterfirande nera. Det är visserligen sant, att
den första barnmorskeläroboken kan få se det mondäna livet brusa förbi industrifolk och ej endast av dem,
Moskva-bolsjevismen --* sannolikt
stamma, ehuru utgiven
av och därför som det heter. Hon känner de bästa mat. som kanske ofta bäst skulle återfått
att i någon mån hålla sig uppe
länge tillskriven hans Iärjunge Mo- ställena a h kan varna för alltför banala
sin hälsa med ett krävande arbete.
i
konkurrensén
uppvisar något
scion. En med talrika bilder för- turistnöjen för att hänvisa till de men 'Och hur nödvändigt är det icke
karaktäristiska a h givande.
av samma metod att imponera. Men
sedd avskrift av denna bok har på
Boken ger lust att resa och meddelar
det är inte sannolikt att det lyckas.
underliga vägar tärt sig upp till Kö- något a v den borne resenärens extas inför till personlig anslutning till gruppen oavDels därför att den inte har den urpenhamn, därav namnet Codex Hav- det nya, det outtömligt rika och skiftande sett politik åskådning eller religiös tro.
För
att på grundvalen av denna anslut- gamla och världskompakta träning
niensis. Kejsartiden känner även som en resa kan bjuda.
ning
kunna
tillsammans
med
övriga
opiOm författarinnan ville skriva om
som » d e vita» -dels därför att den
flera berömda kvinnliga förloss- Stockholm på 8 dagar skulle en gammal nionsgrupper offentligt manifestera en har sitt rotfäste hos det ryska folningsläkare. Aspasia. Fabula och Stockholmsbo bestämt göra en rad lustiga
ket, som mitt i sina storhetsdrömnom
redan
gruppens
förhandenvarande
tillkomst
a
väckt
h
en
och
i
och
stärkt
geSalvina Obstetrix. också Viktoria erfarenheter a h upptäcker.
önskan och vilja om en snar och fullstän- mar om en världsmission alltid fallit
benämnd, Den sistnämnda levde i
E.W.
dig internationell avrustning och om mo- tillbaka i att gråta över och inför
slutet av fjärde århundradet efter
raliskt och officiellt stöd At varje förslag hela världen i skrift och ord och
Kristus.
till en sådan avrustning.
handling blotta sina svagheter, sitt
Men hur det nu var, om det liksom
Programmet för denna oppinionsgrupps
elände och sitt oändliga avstånd
i Grekland uppstod e t t visst rivalverksamhet i övrigt kunde d i bestå uti. att
genom offentliga uttalanden påvisa, huru- från idealen.
skap mellan manliga och kvinnliga
Det är mellan kristendom och fasom krigsrustandet är krigets närmaste
läkare eller andra skäl förelågo Ärade Redaktör!
orsak, dels emedan d i t driver folken att riseism som den eviga striden står
genom kejsar Justiniani lag 629
Beder vördsamt att genom Eder tid- genom krig avgöra intressetvister, som i världen - långt innan de namnen
(Codex Justiniani) förbjödos kvin- ning få framlägga följande förslag i eljest måst uppgöras på fredlig väg, och fanns. Och skulle de mänskiga
emedan det skapar och stöder en spekulanor a t t bereda läkemedel och offent- avrustningsfrågan.
språken tappa bort namnen skall
Ständigt alltmera förhöjer krigs- tiv och mdn länder misstänkliggörande
ligt utöva läkekonsten.
mellan ande
Det dröjde länge innan någonny r u s t a n d e t faran for ett nytt a h finansiell krigspolitik. Dels emedan det striden finnas kvar
Agnodike stod upp. liderna voro förgörande krig, och händelserna fåfritt förgiftar dan utrikespolitiska atmosfären och farm, mellan liv och tom höga h genom en mellanfolklig misstro a h färd
såväl hos dem som kalla sig
för övrigt föga ägnade för humafruktan insöver folken i den krigshypnos,
bolsjeviker, hos dem som kallas
nitära inrättningar. IVästromerska ett förslag alltså om sättet för mänsklig- som förvillar rättsbegreppen a h förhinriket rasade folkvandringskrigen. heten att komma ut ur dan största av för- drar tillkomsten a h efterlevnaden av mel- bolsjeviker och hos dem som äro
eller
kallas eller vilja vara antilanfolkliga
rättslagar.
krigiska araberna föraktade och bannelser, som vilar över den. har blivit
Fredrik Anchert.
bolsjeviker.
instängde
sina kvinnor i harem. framlagti Genéve
framlagt, förlöjliben eller knäppta händer vilket allt
e n viss kulturell standard för giver
ansågs olycksbringande. Vidare var
i år vid samma för alla nordbor så kribarnmorskan med om barnets legi- tiska tid ger hon ut en motsvarighet till
timationsakt. Fadern hade ju ritt Romguiden: Paris p å 8 dagar.
over barnets liv eller död. Fick det Den är uppbyggd efter samma principer
leva bars det runt husaltaret och läm- och har samma förtjänster. Den kan bli

'

nationer.

det oföretagsamhetsomärivägen,

-

samti-

som ärohelgadeåt världshistoriskamin-

De

GretaLindström.

Forts. från sid.

1

att mången I
barnmorska. Obstetrix,
fjol utkom Resehandboken Rom på
funnits och även åtnjutit ett visst 8 d a g a r av Ellen Rydelius och
Förfatanseende, Men deras kunskaper äro taren
blev en
välförtjänt
framgång.
hade
lyckats försätta
sig i turistens
ringa och deras huvudsakliga upp belägenhet, önskningar och behov och vigift tycks hava varit att se till det ej sade sig vara en angenäm a h kunnig lednågon av omgivningen vid förloss- sagare. Hon var inte för fodrande mot
ningstillfället setat m e d korslagda den stackars Romfarande men ' O g samti-

lycklig den gången
Teddy är
år När han blir 16--17
år, kommer han säkerligen att ägna mer
tid och omtanke ii sitt utseende. Varför
tvinga honom nu, när det är en plåga för
honom?
Ett gott sätt! Det är onaturligt för
barn att vara polerade a h ”fina” i sitt
uppträdande. Tag exempelvis bordsskick!
När gong-gången ljuder på Summerhill.
kommer ett tjugotal barn instormande i
matsalen. De sätta sig till bords för att
äta, tillfredsställa
sin huoger, inte för
att föra en intellektuell konversation. De
ha så mycket intressant som väntar efter
måltiden De kunna inte låta ätandet ta
för lång lid.
De kunna inte tänka på
bordskick och allt sådant. Längre fram i
livet inse de att folk begära ett visst sätt
av dem. D i lägga de sig till därmed helt
naturligt.
Det är ett öronbedövande larm under
måltiderna här. Jag medger det. Och
mången besökande pedagog har kritiserat
Mr Neill på den punkten. Men är det
inte roligare att se en skara lyckliga fria
barn, även om man blir litet trött av
oväsendet de föra än att se en skara tysta,
skygga barn som inte våga tala av idel
fruktan för överheten? Jag vet det kan
se omöjligt ut och man tror det resulterar
i kaos. Men det är inte kaos i Mr Neills
”free school”. Och hans elever äro inga Kristendomens inställning till släktundantagsbarn. Kanske blir dit mer tröt- livet över huvud taget gynnade ej
tande för lärarepersonalen i en skola som särskilt förlossningsvården. En lång
Summerhill än i
en”vanlig” skola. Men natt sänker sig ned över Agrodike,
i andra sidan kan jag säga det blir mindre tröttnade. Tänk på det ständiga för- Siphra och Pua, och sekler svinna
manandet, det nervslitande i att alltid hän innan morgonrodnaden bebådar
agera polis över en skolklass! Den en ny dag.
nedstämmande känsla eller den hätsket
mot barnen, när d i inte lyda eller äro
svåra att hantera!
Detta tär p i sinnet och
nerverna. Det kommer en lärare att hata
sig själv a h hatet g i r ut över eleverna.
O c h barnen hata läraren, som alltid vaktar
över dem, begränsar deras frihet och är
som en ond ande i deras liv. Så blir där
ett ömsesidigt hat.
Hur skall något gott
kunna komma därav? E n lärare och u p p
fostrare måste vara m e d barnen, inte
mot dem.
Detärenvacker hösteftermiddag.
George a h Teddy sitta i toppen av var sitt
träd. vinkade till varandra och skrikande. Mary läser en bek p i trappan i solskenet. Kring gräsplanen cykla Roger och
Billie i vinande fart runt, runt. Jean och
Olive ha just varit inne i staden och gjort
av med sina veckopengar. Solen skiner p i
dem alla. E n obeskrivbar stämning av
genuin lycka vilar över det hela. Barnen ha gjort sitt arbete för dagen. Ingen
har grälat p i dem för illa överlästa läxor.
Nu äro de fria och fria med gott samvete.
Ingen fruktan för morgondagen oroar
deras sinnen. Och runt omkring i världin sitta andra barn över läxboken,
kämpande med svåra uppgifter, darrande
för morgondagens läxförhör.
Det tycks så grymt, och man undrar
'
bara, när någon förändring skall ske.
Summerhill, Leiston,nov.1927.
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köpte sina långbyxor. Efter detta stal h i n
en
reglerad
mindre och
penningsumma
kom till S u m
i m
enr haffär,
i l l . blev

för

-

Avrustningsvänner!

-

gåsingång motkatastrofen.Ettkon-

gatochundertryckt. har Ochutöversovföga eller intet genljud av allmänmänsklig sympati a h förståelse.
Finns det d i inte, så frågor man sig,

läger verkligaavrustningsvänner? Perrella eller m d n skäll medvetet avsky kriget
och krigshantverket? - Jo. förvisso, men
i vårt

ochi

övriga länder och i olika

orsaken t i l l deras tystnad är den, att de
ej äga möjlighet till a t t gemensamt kunna
uttrycka sin avrustningsvilja a h att härmed i större eller mindre grad giva offientligt stöd åt det framlagda avrustningsförslaget och att aktualisera avrustningstanken.
' En mycket stor betydelse skulle det
därför få om från inflytelserikt, avrustningsvänligt håll initiativet blev taget till
bildande ' av en o p i n i o n s g r u p p
för lnternationell o c h
fullständig avrustning. En
opinjonsgrupp som obunden av all partipolitik, bl.a.
genom den fredsvänligare
pressen manade dels till bildande av andra liknande grupper på andra platser
inom a h utom landet och dels inbjöd

-

