
Utan grundval, ledande artikel 
med anledning av regeringsskiftet. , 

Resultaten av den fackmässiga utgå från att dess neutralitet re- na utredning icke får den grund- 
försvarsutredningen erbjuda ingen spekteras. Sverige är för glest be. läggande betydelse som f. för- 
överraskning. Redan koinmittenr folkat för att erbjuda verkligt sår- svarsminister tillämnat den. Grun- 

Internationella Kvinnoför- tillsättande var ett utslag av reak- bara anfallspunkter för flygan- den för vårt handlande måste vara 
bundets nyss avslutade stora konfe- tionen efter 1925 års nedrustnings- grepp, det moderna krigets utveck- ett principbeslut - i vilket Sve- 
rens i Wien skildras av en av de 
svenska delegerade, fru E lsa B j  ör k- beslut Dess betänkande ger också ling har icke ändrat betingelserna, riges falk är delaktigt - rörande 
m a n - G o l d s c h m i d t .  Härtill sluter sig röst åt vad den aldrig övertygade för Sveriges försvar, utrednings- vilken plats vi vilja inta i den stora 
E in o f ö r m o d a d  intervju, ett lus- utan tvärtom mer och mer irrite- militärerna och deras kolleger äro världsomvandlingen från krigspe- 
tigt samtal mellan skriftställarinnan M a -  rade militaristiska opinionen tänker alltså fortfarande högst nödvän- riod och internationellt fribyteri 
ria Lazar och en av kvinnokonferen- och vill: Sverige skall upprusta diga och ändamålsenliga. till fred. ordning och samarbete. 

Det moderna inslaget i utred- Sen gäller det att finna uttryck i 
sens ledande personligheter. huvudsakligen till sjöss och lufts. 

Vi ska skaffa oss en anfallsflotta ningen är den nödvändiga hän- handling för detta beslut. 
för angrepp mot fientliga baser. synen för Nationernas förbund. Av Även om icke den Åkermanska 

signaturen från vilka företag mot oss utgå, militarism och försvarspolitik har utredningen kommer att binda den 
blivit en majonäs där den interna- blivande allsidiga dito, så har den 

Ur deras synpunkt som reson- tionella rättsordningens olja skär sin betydelse och verkan. Ett do- 
nera ut från sannolikheten av krig, sig mot rustningsättikan. Man är kument sådant som detta är ett 

G y m n a s t i k e n s  högtidsdag - d. Y. s. av ett anfallskrig frän modern och vill vara beredd för internationellt dokument. När det- 
Ryssland och hur man ska ställa alla eventualiteter. Vårt försvar ta läses har det redan gjort sin 
sig för att möta det äro dessa krav bör duga. dels som isolerat för- effekt i världen. Det har lagts sam 
självfallna. De skulle särkeligen svar, dels till att ingå som en en liten vikt i vågskålen till kri- 
blivit mycket större, om inte den del i ett större internationellt för. gets förmån under det nuvarande 
politiska klokheten förbjudit det. svar av Sverige, respektive ett an- darrande världsläget. Utredningen 
Det enda man i detta samman- nat angripet land. påpekar att U. S. A. och Sovjet 
hang förvånar sig över en smula, Man vacklar alltså mellan natio- icke äro med i Nationernas för- 
är att den sakliga undersökningen nell och internationell militarism, bund. Alldeles riktigt, men vad 
av fakta verkligen kommit att ge mellan neutralitetsförsvar och det nu gäller är icke an påpeka 
ett för försvarsändamål så utom- sanktionskrig. Sveriges roll kan bli detta och ta det som skäl för upp 
ordentligt välavpassat och gynn- att hålla Gotland vid den stora rustning, utan att göra allt som 

Vi ha fått en ny regering. Fast samt svar. Uppgiften att försvara uppgörelsen mellan kapitalism och göras kan för att få dem meddel- 
det ett tag s i g  ut, som om det Sverige är så stor. att kraftigare kommunism; men blir det ingen aktiga i ansvaret för uppbyggan- 
knappast skulle vilja bli någon förberedelser måste vidtagas, än sådan och vi ensamma få ta emot det 

H a r r y  Martinson, 
Harm, kåserar om Romantiken vi ska befästa Gotland. 
förr o c h  nu. 

med anledning av massuppvisningen i 
Stockholm och Svenska Gymnastikförbun- 
dets 25-årsjubileum. 

- 

Vad h a r  hä n t? 

. 

det besked han hoppats. 
Nå, det kom till sist. Som var 

att vänta sade bondeförbundare 
och liberaler redan i början nej 
till samverkan. Resultatet blev allt. 
så en så gott som oblandad fri- 
sinnad regering med anstrykning 
åt höger på ett par punkter - 
utrikesministern och ecklesiastik- 
ministern. Detta var alltså. vad som 
kunde åstadkommas av det av ko- 
nungen önskade starka parlamen- 
tariska underlaget. 

ifråga om sammanhanget mel- 
lan riksdag och regering uppvi- 
sas också det anmärkningsvärda 
förhållandet, att bara fem av hela 
antalet regeringsmedlemmar ha 
plats i riksdagen - de övriga äro 
ämbetsmän och andra utomståen- 
de. en landshövding, en biskop. en 
professor. 

Att döma av den bild som Sv. 
Morgonbladet visar av hr. Ek- 
man. när han kommer tillbaka från 
slottet efter att ha fått fria händer, 
ser han inte ut att sörja över att 
det parlamentariska underlaget inte 
blev så starkt. Han ser själaglad 
ut. Och har också själv åtagit sig 
posterna som både stats- och för. 
svarsminister. 

V e c k  o v a  k t  en. 

'hu i grunden alla människor fast många 
få sin glädje förstörd genom vidriga om 
ständigheter - är det roligt att få höra, 
att en arbetsdag på millioner sinom millio- 
ner år ligger framför oss. Hur mycket 
vi än legat i och uppnått, stå vi ändå 

Och oändligheten väntar 

Det gör i varje fall stjärnvärldens okän- 
da länder. DY ligger kartan ännu vit av outforskade vidder, färdiga att låta 
sig befaras av den, som har nog snille 

och ödmjukhet att 

I Planetariet på utställningen sitta var- 
enda kväll hundratals människor och 
höra på föredragshållarens tolkning av 
hur långt vi kommit i avslöjandet av de 

i den dunkla 
rundeln med stjärnor över ens huvud är; 

nu knyter jag vid på en punkt, där jag 
för längesedan har varit hemmastadd. 

Ty när barnen på landet i klara 
höst- och vinterkvällar fara hem i skol 

mycbt rn blommorna de pLockL fjäril- 
samlingen i deras i k h  Lu inP*  rmd 
UWlr och uidn U t u r e N  uder .  De äro 

bekanta roed det hi'ouide s'ing' san ilar 

. 
silverblossen som äro världar. De se 
med sina levande ögon ändligheten. 

Med åren och i städerna får man 'ai- 
synta ögon. r~ hitta aldrig ut till stjär- 

Man glömmer 

. 

jas under förutsättning att vi lyda En sådan vacklan är oun dgä ... Båda dessa stater äro medunder- 
fackmännens råd. Trots att luft- tig. då man börjar utredningar .i tecknare av Kelloggpakten, och 
kriget är en verklighet, är skär- galen ända. Innan Sverige be- det är alltså ut från denna ut- 
gården fortfarande ett skydd för stämt sig tör en linje i sin politik, gångspunkt man har att gå 
våra kuster, fientliga luftbaser lig- måste fackmännens utredningar ta sidare. Men båda misstro i hög 
ga alltför längt borta för att ut- hänsyn ti l l  alla de olika vägar vi grad Europa, U .  S. A. för dess 
göra verklig tara. Åland ligger vis. kunna komma att gå. warmentality, 'dess oenighet. och 
serligen farligt nära, men man bör Man får därför hoppas att den- Fons. å rid. 3. 

1905-1930 
Ett kvarts sekel har gått sedan till fria länder med allt det an- mer och mer växa fram ett inre 

unionen mellan Sverige och Norge svar, som därmed är förenat. Det samarbete mellan de bada brödra- 
upplöstes. H u r  det skedde, om ansvaret är icke lätt i vår tid med folken som svetsar dem samman 
missgrepp därvid gjordes från öm- dess skenbara yttre frihet och dess att gemensamt gå fram för rätt- 
se håll tillhör det förgångna dolda förtryck i andligt avseende. färdighetens rak i världen. 
Därom skall icke nu ordas. Vad Men ett fritt samarbete är bästa Vi tro, att det band som är 
v i  några år efteråt vilja stanna hjälp att bära ansvaret, Och knutet mellan de båda länderna 
inför, är rättvisan i själva rak. samarbetet mellan Norge och Sve- för varje dag knytes fastare, det 
förhållandet. Det skall icke talas rige har under de sista åren bli. är ett band, som skall hålla genom 
om något ädelmod från Sverige vit allt större. Men det sam- vardagens mödor och kamp. Möj- 
att Inte gripa till vapen. Varför arbetet får ej stanna vid fast- ligheten härtill öppnades 1905. 

Där står en man och säger, att mänsk 
ligheten knappast kommit över tröskeln 
till det rum som innesluter världsrym- 
dens hemligheter Men med en vink av 
sin hand kan han kalla fram hela stjärn- 
himmeln, som sakta tändes inför våra 

bersolen, som efter sin tveksamma bana 
över en låg himmel värdigas bakom 
Katarinahissens gallerverk sända sitt av- 
sked till besvikna människor. 

Och planetsystemet Planeterna vandra 
i sin olika takt runt himlakupan. Jupi- 
ter behöver 12 år för ett varv kring so- 
len, för Saturnus tar det 29 år. Min 

det och låta Saturnus mödosamma resa 

bli ett ögonblicks verk. Månen, som i 
verkligheten fullbordar sin bana så snabbt, 

får göra sju varv i sekunden för att 

hinna strimma med. av ljus Den för blänker flyktig förbi att fångas som en av 
blicken men så trogen och villig. 

Människan kan också se i det fördolda 
a h  förutsäga stjärnornas öden. Kom 
inte i längtan efter en fast punkt i till- 

. 
skulle Norge stå under svensk ställande av liknande lagar ah 
Överhöghet mera än Sverige un- firandet av »veckor» med festliga 
der norsk. De äro bada ämnade banketter och skåltal. Där måste 

Med glädje och känsla for broder- vände oss. Om 1500 år få barnen, när 

folket halsa vi minnet av 1905 peka ut Polstjärnan, bekanta sig med 
en annan i n  den trofasta Alfa,-som lyst 
över våra försök ut dra den rätta 

- 



UTAN GRUNDVAL 
~ö~ några tiotal år sedan an- 

sågs det som en historisk händelse 
att byta regering. Orsaken härtill 
var att det då fordrades kvalifika- 
tioner för att bilda och ingå i en 
regering Tidens utveckling har 
lett därhän att nu är det snarare 
tvärtom. Förmåga av anpassning 

som det kallas är den 
enda fömåga nu erfordras. I öv- 
rigt är det att vara statsråd så 
gott som den enda befattning,som 
inte kräver någon utbildning eller 
sakkunskap. 

Ministären Ekman. som nu av- 
löst ministären Lindman har 
naturligtvis med undantag av sina 
egna organ - av dagspressen en 
stämmigt fått ett omdöme, som 
bekräftar det ovan sagda, Dess 
största förtjänst i allmänhetens 
ögon torde vara att den inte bör 
kunna sitta Iänge. Dock har man 
ofta missräknat sig på förtjänster. 
Beträffande regeringschefen vill in- 
gen bestrida hans duglighet och 
arbetsmöjlighet. Men därmed är 
inte sagt, att han är skickad att 
vara statminister, Den, som är 
en utomordentligt skicklig snicka- 
re är för den skull inte en fram- 
stående författare o. s. v. Dagens 
brännande fråga, jordfrågan, har 
inte heller någon utsikt t i l l  för- 
ståelse.. Dess intressen skall före 
trädas av en medlem och sekrete- 
raren i s. k. »jordbrukssakkunni- 
ga,» vars förslag vi känna, och 
som delvis av riksdagen godtagits. 
en vi ska inte förväxla inmal- 
ningstvånget med jordfrågan. In- 
malningstvånget är icke en prak- 
tisk åtgärd utan en taktisk avsedd 

ik Högtidsdag måste lösas Gymnasti ens 
Bos tadsfrågan 

I Norge finns det sedan tio år En  riktigt oblandat rolig sak är när vi uppsöka henne, på den in- Musiken har varit med hela tiden 
tillbaka en sammanslutning, som att anteckna: pingstdagarnas stora ternationella gymnartikkongress, och det är inte alla platser där 
heter Kvinnenes L a n d s b o -  gymnastiktest i 5'tockholm. Det som Svenska Gymnastikförbundet det finns piano. 
l i g r å d .  Det är, som hörs, ett var den ståtligaste uppslutning man anordnat i samband med sitt nu Många hade från början sagt 
krinnomas organ för att skaffa kunde tänka sig av gymnaster från firade 25-årsjubileum. Hon ser an programmet var för svårt.. Men 
sig inflytande över borstadsfrågan. hela Sveriges land, från norrlands mycket glad ut efter de gångna da- drt var det inte tvärtom, alla 
Som vi väl knappast i Sverige ha bygder, gårdar och bruk i Värm- garnas obestridligen strålande tyckte det var roligt att ha ett mål 
motsvarighet till detta kan det land och skånska byar. Enighe- framgångar och säger också att att sträva efter och något att rik- 
vara ganska intressant att kasta ten och hänförelsen med vilken hon är mycket, mycket glad över tigt öva för Egentligen var det 
en blick på rådets verk-hetoch dessa 7000 kvinnor och 4000 män det lysande förloppet. heller inte så svårt, fast en hel 
resultat. genomförde sitt vackra program - Det roligaste var just detta del nya saker nog inte s.lg så lätta 

Förenigen bildades med anled- var storartad och gripande. uppgående i en enda stor enhet, ut för dem. som stodo utanför. 
ning av en hänvändelse från Nor- För att få hora vad denna verk. där de enskilda glömma det egna Det Iyckades ju i alla fall och ut. 
ska föreningen för bortadsreform, ligt festliga fest nu kan ha att lilla laget och verkligen uppleva en fördes med en alldeles underbar 
som 1920 forcslog de större kvin- betyda för gymnastiken själv fullkomlig gemensamha, säger frö- precision. 
noorganisationerna. att anordna en sedan allmänhet och press enhäl- ken Hallström. Det ligger så myc- Fröken Hallström talar om, att 
kvinnornas bostadskongress i ligt bekräftat den glädje den med- kel utmärkt arbete ute i bygderna man velat genom programmets 
Oslo. Förslaget väckte mycket fört för de utanförstående frå- bakom allt detta, att vi hade sagt sammanställning dess enkla, fri- 
stort intresse och den kommitté, ga vi gymnastikdirektören fröken till varandra, att am uppvisningen ska rörelser. ge en impuls till nytt 
som konstituerade sig med fru Marrit t H a l  I s t r ö m  om hen- också regnade in, så hade förar- liv i gymnastiken utan att komma 
Betsy Kjelsberg som ordförande, nes uppfattning. betet ändå inte varit förspillt. Man med några omstörtande nyheter. 
blev efter den lyckade kongres- Fröken Hallström har utarbe- kan säkert säga att hela gymna- Och det är med en bestämd känsla 
sens slut ombildad till en perma- tat programmet för den kvinnliga stiken och förståelsen för den har av att detta ä r  början till en god nent kommité,som tog Kvinnenes Landsboligråd. namnet uppvisningen, det veta alla som med fått en uppryckning genom detta fortsättning. som Svenska Gym- 

efter anser fröken Hallström. Och hon nastikförbundet efter s i t t  25-års- 
Landsboligrådet, som är ett av förtjusning gymnastiserat 

de många bevisen för det intresse hennes inspirerande kommando understryker vad vad de duktiga duktiga le- jubileum--nu bereder sig på nä- 
pits i Norge, är en opolitisk före- förmedlat över hela Sverige genom som så intresserat ha lett sina Rmi. C. H. 
ning med $*te att genom upp. grammofonskivor. Det betyder inte nasters övningar Ändå hade det 
lysande och organisatorisk verk- alls att förringa de tusendes för- Inte gått utan grammofonskivorna. 

samhet arbeta för bostadsfrågans träffliga arbete om man säger ,att 
fatta sig med de frågor inom den. gymnastik och gymnaster berott 
na. som närmast angå kvinnorna på fröken Hallströms insatser hen- 

I en liten skrift som givits ut ner intresse och förståelse för vad 
till föreningens tioårsdag finnas programmet var meningen att för. 
upptagna de specialfrågor, som verkliga. 
föreningen särskilt befattat sig Fröken Hallström befinner sig, 

belysande för hela det nala byggena skulle väsentligt med,morderna arbetet på bostädernas ökas i förhållande till större lä- 
område. genheter. Landsboligrådet, som in- 

För några är sedan 1922 såg faran av en sådan utveckling. 
hade Oslo stadsfullmäktige att be- ingav en skrivelse om att planen 
handla ett förslag om att antalet matte överges Stadsfullmäktige be- 
enrumslägenheter vid de kommu- slöto också att bibehålla 25 % 

enrumslägenheter, som dittills istäl- för valmännen. Och förr lands. let för att öka dem till föreslagna 

tingsvalen lär man väl knappast 33 0/0. Landsboligrådet har på initiativ 
hinna genomskåda dess olägenhe- av bostadsinspektrisen fröken Lulli 
ter. Vi kunna dock icke räkna Lous, som är medlem av dess sty- 

dithörande kontrollantbefattn går relse, sökt påverka myndigheterna 
att skaffa bust.ider fur familjer, 

såsom produktivt arbete för ar- som genom bostadsbristen måst 
betslöshetens avhjälpande. således upplösas .Den har vänt sig till 

regeringen med begäran om att 
endast högre skatter. förslag till bostadskreditens ord- 

I regeringsförklaringen uppräk. nande måtte föreläggas stortinget 
nas vissa socialförsäkringsfrågor. Den har lyckats få in kvinnor i de myndigheter, där bostadsfrå- som regeringen » i  den mån utred- gor handlägges och för övrigt 
ningsresultaten föreligga» med intresse följt den nya bygg- 

nadsverksamheten och därvid fort ga till prövning. Då där uppräknas husmödrarnas talan. Den har vi- 
sjuk- pensions- och arbetslöshetsför- dare verkat för uppförande av bil- 
säkring kan man icke annat än liga lägenheter för ensamstående 

självförsörjande kvinnor.. Före- 
förvåna sig över att moderskaps- dragsserier ha anordnats och man 
skyddet icke ens nämnes. försöker i allt större utsträckning 

Det parlamentariska underlag, få kvinnorna själva med i arbe- 
tet for bostadsfrågan 

som länge blivit efterlyst för re- Det framgår av redogörelsen att 
geringsmakten, saknar denna rego- denna förening som alla andra inte 
ring 

i ännu högre grad än någon bara halt att kämpa mot yttre 
svårigheter men också mot brie- 

föregående. Men allra mest saknas tande intresse och likgiltighet. Att 
en grundval, som inte räknar en. föreningen i alla fall lyckats göra 
dast med röster och en skiftande sig hörd vid så många viktiga 

tillfällen och uppnått så goda re- 
opinions nycker utan vilar fast på sultat är ett ganska intressant ex- 

empel på det enskilda initiativets bestående värden. betydelse i tjänst hos en målmed 
veten sammanslutning. 



l Kvinnornas I nternationa 
International Council of Women gressnybörjarna - det tog olika det specialinstitut för näringsforsk- 

(I. C. W.) eller som vi bruka kalla tid beroende p i  hur pass ning och de fysiologiska och hy- 
det Internationella Kvinnoförbun- stora förväntningarna varit, bör- gieniska högskoleinstituten ha även 
det. har i dagarna avslutat sin jade man dock att se saken med sysselsatt sic med denna fråga. 
stora kongress i Wien. Tidevarvets andra ögon. Man lärde sig num- Men - folknäringens forsknings- 
medarbetare, fru Elsa B j ö r k -  mer ett: att man ju inte enbart område angår inte bara vetenska- 
man-G o l d s c h m i  d t som hörde är til l för att ta utan också för pen. Dess praktiska verkningar på 
till de svenska delegaterna skildrar att ge. De länder som hunnit folkens hälsa och välstånd ä r  av 

givetvis till dem - f i ck  glädjen att något att syssla med i denna fråga. 
kunna dela med sig av de erfaren- De sista två decenniernas stora 

gressen. 

heter de hunnit göra. Och om vi framsteg över sammanha ng mel- 
Den frågan, som närmast träng. genom våra framsteg kunna raska lan sjukdomsdispositioner och nä- 

de sig på en vid den stora inter- på farten i mera efterblivna län- ringsförhållanden bevisa vilken be- 
nationella kvinnokongressen som der är j u  alltid något uträttat. tydelse en vetenskaplig, brett lagd 
i dag avslutats i Wien, var hur det Det faktum - nummer två - att upplysningsverksamhet i närings- 
är, möjligt att kvinnor från så man vid jämförelse med den före- frågor skulle ha för befolkningen 
skilda arbetsområden och så skil- gående kongressen i Rom, i år i olika länder. 
da länder -- med de respektive kunde iaktta en tydligt växande Docenten Wastl förstod att upp- 
ländernas olika lagar, förhållanden tendens att få in sakkunniga och rättande av ett sådant näringsinsti- 
och åsikter - skola ha något ut- vidsynta krafter i utskotten var ju tut var en framtidsdröm, som inte 
byte med varandra eller skola ett tröstande tecken. även om man kunde förverkligas i dag eller i 
kunna enas till ett fruktbringande skulle kunnat önska, ett raskare morgon Men konferensen gillade 
arbete genom blott och bart det tempo. En tredje viktig faktor. principen och beslöt att över låta 
förenande faktum att de äro kvin- som man inte heller får under- åt styrelsen att formulera en be- 

skatta, är att denna enorma kvin- gäran om saken till Folkförbun- nor. 

ex.. fordrade med stor entusiasm ter för över 40 millioner kvinnor - 
och vältalighet en del reformer, Utgör ett podium från vilket kvin- 
som redan genomförts i Sverige nosaken kan göra sig hörd i värl- 
tör cirka 30 år sedan - ett annat den. Vilket inte kan skattas högt 
exotiskt land föreslog som en nog i denna vår högljudda och En del beslut över kvinnans 
helt ny idé att man skulle införa larmande tid. rättsliga ställning kunde också va- 
s. k. »Järnvägs mission» - vil- Om jag får uttrycka mig kort ra av intresse .T. ex. att man skulle 
ken ju som bekant redan blomst. och klumpigt skulle jag vilja sä- samla allt det nya som framkom- 
rar - för att inte säga vissnar - ga det så: Håll på den interna- mit under de fem sista åren och 
på varje större station i den väst- tionella kvinnoföreningen; man får däribland söka ut de bästa för- 
liga världen. Det är svårt att tala inte kasta ut barnet med badvatt- slagen, som skola bilda grundval 
för kvinnlig valbarhet i de län- net. - Det är mycket som vi inte för nästa steg i den riktningen. 
der, där kvinnan ännu inte har kan gilla eller rättare sagt, som Emellertid, åsikten om vad som 
rösträtt - eller att inför den in. inte täcker Sveriges kvinnors in- är det basta kan ju växla, ett för- 
diska delegationen, m med vetskap tressen i denna kongress - men slag är heller inte verklighet. 
om barngiftermålen I Indien - det vore säkert bra, om vi istället 
diskutera höjandet av skyddsål- för att ställa oss avvisande satte 
dem för flickor från 1 5  till 16 in alla krafter på att få in ännu 
år . . .  flera kapabla och vidsynta kvinnor 
Man lade vidare på kongressen i den stora internationella kvinno- 

märke till, att der förhärskande sammanslutningen. 
elementet var veteranerna från 
kvinnokampens första tid, för vilka 
de modernare problemen tycktes 
vara främmande. Och man frå- 
gade sig, om de mera framstegs Bland de frågor som framkom 

vänliga ländernas framstegsvänli- och som kunde vara av intresse 
ga kvinnor hade någon som helst för Sverige rar följande: Docen- 

kvinnosammanslutning begärde att förbundet skulle med endast kr 
nytta av denna internationella ten H el en e Wa s t I ,  Österrike, 

alla t i l l  huds stående medel beford- 
ra upprättandet av ett internatio- 3:50 
nellt Forskningsinstitut för Folks 

Sedan den första missräkningen näring. - I Amerika. England, 
givit med sig för de flesta av kan. Holland, Japan och Ryssland finns 

härnedan sina intryck från kon- längst - och Skandinavien hörde största intresse för alla som ha 

Ett östligt lands representant t. nosammanslutning - representan- det. 
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allmänna oefterrättlighet, Sovjet manska dokumentet an få tjäna 
för  anslag mot dess styrelseform samma syfte. Även det minsta bi- 

drag är välkommet för dem. som och gränser. 
När Christmas Möller talade åt vilja hindra senatens ratifikation 

Nationella ungdomsförbundet i av beslutet om Amerikas biträda 
Stockholm i hostar om ett skandi- till Haagdomstolen och som vilja 

de krafter i Amerika som äro e- tagsamhet överhuvud. Vad Sovjet 
mot sitt lands samarbete med Eu- angår är dokumentet välkommet 
ropa för freden. att ta denna affär för dem som vilja uppelda ryska 
om hand och blåsa upp den. Se folkets försvarsvilja och fruktan. 
vilken krigsmentalitet i Skandina- Här diskuterar ju Sverige sin fram- 
vien, hette det, ska vi blanda oss tida roll som deltagare i en anti- 
i detta oefterrättliga Europas inre rysk koalition. 
gräl? Givetvis kommer det Åker- Men har Sverige d i  annat att 

göra än att rätta sig efter det 
militärpolitiska läget och att med 

Så långt fru Goldschmidt. Vi hänsyn till dess oklarhet bereda 
vända oss till en annan av de sig allteftersom p i  privatkrig, 

svenska delegerade, advokaten sanktionskrig eller neutralitetsbe- 
vakning medan andra slåss, nu veta hur det gick med frågan om 

skyddsålderns hajande. som också som sist? 
stod på programmet. Ja, naturligtvis kan Sverige göra 

att kommittén för lika moral hade annat och det har Sverige också 
föreslagit en hänvändelse till Na- gjort början till. genom sin insats 
tionernas förbund med begäran att för utbyggande av avtals- förlik- 
förbundet ville fästa ländernas upp- nings- och skiljedomsförfarandet 
märksamhet på att skyddsåldern under Folkförbundets hägn. Men 
borde höjas till ramma ålder, som konsekvensen av denna Sveriges 
gäller för ingående av äktenskap, hållning hittills är icke att vi be- 
d. v. s. i de länder, där skydds- 
åldern är lägre än äktenskapsål- reda oss för ett sanktionssystem, 
dem. För svenskarna syntes detta en att vi upprusta just i elfte timmen 
orimlig begäran. I länder som t. före den stora avrustningskonfe- 
ex. Sverige, där äktenskapsåldern rensen. utan att vi lägga hela vår 
är 18 år skulle den leda t i l l  att politik p i  denna rättens och för- 
alla män, som. även med samtycke, hade sexuellt umgänge troendets linje. Att vi  beslutsamt 
med kvinnor under 18 år, skulle få ta ställning med de krafter som 
fängelsestraff. Den svenska delega- vilja förvandla förhällandena. istäl- 
tionen hade därför yrkat på ett let för att ordna oss för alla slags 
tillägg, ä som advokat Stjernstedt eventualiteter och att vi  se vårt 
talade för. nämligen att även om svenska handlande ut från syn- 
äktenskapsåldern är högre än 16 
år, skall skyddsåldern oberoende punkten: gagn eller skada för 
av detta sättas till högst 16 år. världsfreden? Frågan: hur kan 
Ändringen antogs, men någon Sverige klara sig själv bäst undan 
grundligare diskussion om frågan andras olycksöden, kan inte stäl- 
ansåg man sig inte hinna med. las mer och åtminstone icke be- 
Troligtvis kommer den emellertid svaras. Den tillhör en förgången 

det lider. 

naviskt försvarsförbund, försökte decouragera amerikansk fredsföre- 

i 

Advokat Stjernstedt talar om 

tid. Frågeställningen är en ny. 

- -- 



. Oförmod d a  d I n t e  rvj u 
M E L L A N  PELARNA 

Romantiken förr och nu 

Om man skulle hållit sig till fakta 
och sträng sanning borde rubriken här- 
ovan h i  blivit mer vidlyftig. Jag tän- 
cer mig närmast som rubrik över detta 
ämne »förskjutning av romantikens rea- 
liteter», det vore närmast sanningen, ty 
vad vore romantiken utan realiteter att 
bygga på, än här, än där? Ett slätt 
ingenting, inte en rad vore den värd. 

Hör därför här: 
»Svettiga, sotiga smederna slungade 
släggan mot stängerna 
nöpo med tängerna 
formade järnet till harv och plog -» 

Tillhör inte detta den historiska roman- 
iken? Eller rättare: ha inte de roman- 
tiska realiteterna förskjutit sig »sedan 
dessa? 

en 
15 000 pr timme). Hon får varje timslag 
materialet i en lucka och nästa timslag 
avlämnar hon, med smala, vackra fingrar, 

är faktu m, ty det är en detalj i den 
rationaliserade kullagerfabrikationen. 

Jag vet också hur denna kvinna brukar 
nynna Frödings gamla smidessång i takt 
till den stålspottande automaten - - - 

det producerade - 15 000 ringar. Detta 

Först och främst: hon är en mycket - En vikti 
tilldragande gammal dam, med ett fint kvinnans natio 

ansikte, kloka klara ögon. Jag hide inte - Mycket 
den minsta tanke på att intervjua henne. frågan om n 
när jag satt bredvid henne vid tébor- - Ja, i de 
det. Jag talade med henne om hennes lade. 
hemland, om hur hon trivdes i Wien - Jag har 
om hon varit på operan och sådant, hört, att det 
som infödda bruka underhålla främlingar kvinnokongre 
med. Men eftersom jag visste, att hon lär det ju ha 
var en av de främsta ledande personlig- stämt var em 
heterna inom Internationella Kvinnoför- skydd för mö 

bundet kände jag mig av ren hövlig sens intresse 
het förpliktad att också fråga henne nå- t i l l  den frågan 
got om den internationella kvinnokon- - Vet ni, 

som tycktes mig uppseendeväckande nog Jaså O 
för att nedskrivas, och detta mindre på - Det ans 

mix. in för svaren som hon blev mig ner en fabri 
skyldig man inte kan - Jag fattar inte riktigt hur en kon- de manliga 
gress, vars medlemmar kommer från de dana tillfällen 
mest olikartade läget från alla möjliga - Det kan 

er. överhuvudtaget kan komma till också att de 

grund av de svar den gamla damen gav särskilt tungt 

ironi i näsan. 

liten kvinna vid en stans på något 

- Jag förstår inte er fråga. Vi käm- 

- Ja. men i alla fall. Jag kan föreställa 
mig. rit en svensk kirurg a h  m rumänsk 
kirurg kan tala om samma ämne. Men 
att en rumänisk prinsessa och en svensk 
kvinnlig läkare kan enas om gemensamma 

medan hon med pekfingret d ra r Nio- har ju alldeles olika uppfattning om kvin- 
norätt precis som de båda länderna har 

alldeles skilda rättsbegrepp överhuvudta- 

Ingalunda. Den 500 år gamla hantverks- get - för både män och kvinnor. Ty des- 
es bara av ett nytt sa båda länder lever ju egentligen i två 

ella romantikens Ju skilda tidsåldrar. Eller låt oss ta en kvin- 

Om hundra år står kanske en ann' par ju alla för kvinnans rättigheter. 

förr: 

kvinnofrågor förefaller mig svårare. De 
om n a r  
om dans 
om femtontusen ringar - 

förbrytelse näm 
- Jag förstå 

- Hos oss i 
mindre riskabel 
att företa foste 
förfärligt. En 
tänka tanken. 
Hur skulle de o 
dem ju inte II 
ett område där 
själva. Tycker n 
- Ja, kanske 

tals m 
eligiösa trösteor 

dödens stora 

m något, sot 

ardagen ej hade 
j kom sig fö 
örhållanden. 

Han såg så 
ppelträd, och 
r en helig s 
n livskamrat g 
elt att stryka 

att trösta eller 
tt vem som he 

båda levt ett l 
L högtidligt d 

äste sig vid de 
det obligatoriska 

Människorna 
komma t i l l  ,al 
fler än mannen 
skall säkert eft 
jag hunnit säga 
honom.. . om j 
den eller den gå 

Alla krig, all 
niskorna inte ko 
Kanske det inte 

jag det. 

nen jag såg att 

ögonen på min 

Stoc 
Wahlstedts 

St 

mest grundläg 
tillstånd kun 
endast hänsyn 
- Ja det 
- Hur är 

frågan om f 

- Hur me 

- Jag me 

den kallas hi 
- Jag för 

att i mitt lan 
mildare, - Hur så 

- Det är 

Hos oss het 

grampunkt är den gifta 

nt. Hur är det med 
kapsskydd? 

är meningarna de- 

till min förvåning 
olika meningar, På 
Berlin för ett år sedan 

en grupp. som be 
särbestämmelse om 
den fria konkurren- 

t,. Hur ställer "i er 

jag inte så radikal 
på att man måste ta 
barnsäng. 
r havandeskapet. 
vore överdrift. Vid 

kanske. Men jag kan. 
ktör, som säger, att 

sig hur hänsynsfulla 
kamraterna är vid så 

förstå Men tror ni inte 
räknas t i l l  kvinnans 

rättigheter att I detta 
kna skydd och inte 

vår fråga. 
ed den ändå svårare 
för fosterfördrivning? 

bekanta paragrafen. 
144, i Tyskland 
t jag inte. 

h jag måste säga er, 

straffen redan mycket 

Gräsets sånger och syrsans luta ha vi 
kvar långt därute på landet där gråa 
igelkotten var kväll smyger över vägen 
Men vi höra en ton långt bort, som en 
ton i etern, som en skärande vissling av 
tåg. Och vi veta att inom loppet av hun- 

S t a d  e n, uppsugits av den, likt en villa- 
trädgård, eller slutit fördrag med den: 
Industrialiserats. , 

Men när inte någon plats mera 
finns för igelkotten att springa över vägen, 
(emedan detta är d svårt för utrotade 
igelkottar) for syrsan att stränga lutan i 
höet - då vill jag inte leva. Eller far 
jag bort till det otillgängliga Territoria 

kallor - så vitt man inte dessförinnan 
byggt m galoschfabrik dar 

dra år ha vi måst taga ställning - till 

de Acre, långt uppe vid Amazonflodens 

Harm. - 

. . .. 
inte 

rrike är det mycket 
mörda sitt barn i n  
ivning Det är ändå 
ohjärna vägrar att 
förstå inte vad det är. 
kunna det Det angår 
etta är väl i alla fall 
norna borde avgöra 
det? 

Men synpunkterna 

J folk 
g tror att han ville 
blick försäkra henne 
n i den trista grå 
t höra och som han 
säga under vanliga 

jag vet att all sorg 

så försökte jag ej 
ga, jag endast sade 
de kunnat se att de 

äktenskap. Det lät 
mitt i all vårfloran, 
arbetströtte bonden, 
jag bjöd honom på 

fet. - - - 
allmänhet svårt i n  

d varandra. Många 

ut under mitt vita 

och att sorgen efter 
fyrtio Ar aldrig gå 

r mitt vita äppelträd 
långt liv säga, om 

ändå kommit mig för 

a beror på att män- 
t i l l  tals med varann. 

å men just nu, med 
ommande apel, tror 

a ord till henne eller 

M o a. 

m 1 9 3 0  
keri Aktiebolag 
tan 22 

mokratiska kvinnorna hos oss håller sig 
t i l l  sin egen international. De har ju  
förresten på sitt program samma kvinno- 
frågor, som vi arbetar ini. Vi kommer 
mycket väl överens men de samarbetar 

- Vilka är då era viktigaste program- 
inte med oss Deras män vill det inte. 

punkter? - Vi arbetar för freden 
- Ja det vet jag och det är säkert 

utmärkt Men det gör ju  männen också. 
Vad är det mer? 

Att komma till 
If. 

Han kom opp och hälsade, »när han 
gick förbi» som han sade. Han var på väg 
till sin skogsmark att hugga granris t y  
hans hustru hade helt plötsligt utan före- 
ående sjukdom dött. 
Jag bjöd honom sitta under mitt åppel- 

m fortfarande blommar. 
ag åtminstone fått tala vid henne», 

sade han lågt. »Nej, inte ett ord, när 
ag vakna på morgon var hon död.» 

Dessa makar hide varit gifta i fyrtiotvå 
år, och när kamraten. den gode och 
trogne och vande var död, gick det upp 
för den efterlevande, att nog ville man 
a något sagt. Jag tror ej att änklingen 
ville säga sin hustru några märkvärdiga 
eller affärsmässiga saker inte heller några 

inom kvinnoorganisationerna är så olika. 
- Det gör ju ingenting, man tan ju 

diskutera frågan. Man kan arbeta för 
avskaffande eller mildrande ar paragrafen 
eller - gärna fur mig - for dess bibe- 
hållande under den förutsättningen, att 

för födelsekontroll och förnuftig upplysning. 
Men vem i all världen skall ta sig an 
mödrarna, som inte vet varken hur det 
går till att få barn eller hur de skall am- 
mas och skötas, om inte kvinnorna själva 
tar hand om dem, 

- hi kan inte föreställa er hur olika 
meningarna är. Vi skulle stöta på det  
största motstånd särskilt i de katolska 
länderna. 

förnämsta rättighet inte en gång upptagen 
till diskussion? 

man samtidigt sörjer för barnets vård 

- I i i  är alltså frågan om kvinnans 

- Vilken rättighet menar ni? 
- Att få barn. Eller att inte II om 

delade. 
- Ni har alltså överhuvudtaget inte 

den frågan på ert program? 
- Nej. 

till. Madame? 
- Får det lov att vara en kopp te 

M a ri  a L n z a r. 

kan förstå att Ellen Key tilltalats av 
just denna plats i en av Östergötlands 

fagraste nejder. 

kas och de 

personlighet slår en till mötes 

Sedan alla deltagarna anlänt fick man 
Strands föreståndarinna, fröken Ben- 

för Ellen Keys stiftelse, fru Stina Pyk 
på Kyleberg, hälsade gästerna hjärtligt 
välkomna 

Fru Pyk hull därefter ett utomordent- 
ligt intressant och sakrikt föredrag om 
Ellen Key, hennes personlighet, liv och 
verk a h  om hennes Strand, som hon 
redan vid dess byggande beslöt efter 
hennes död skulle bli ett vilohem fur 

kroppsarbetande och intellektuellt 
arbetande kvinnor. Sedan Länsför- 
bundets ordförande, fru Märta Nilsson, 
framfört åhörarnas varma tack fur före- 
draget, begav man sig till Ombergs turist- 
hotell, d i r  gemensam lunch intogs. Den 

stämningen förhöjdes därvid 
genom en rad tal, allvarliga och humo- 
ristiska. Talare voro fruarna Marta Sils 
son, Linköping, Lizzie Grönwald, Norr. 
köping, Ingeborg Rosén, Nässjö, och Hel- 

ga Sjöstrand, Eksjö, samt godsägare 
C. I:. Pyk, Kyleberg, som genom sitt 

förståe else för kvinnornas strävanden, tala- 
de sig in i de frisinnade kvinnornas 

spirituella anförande, präglat av varm 

hjärtan. 
På e. m. samlades länsförbundets med. 

lemmar åter på Strand fur diskussion om 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund med 

der det all övriga deltagare i utfärden 
gjorde strövtåg på det vackra Omberg 

Dagen blev i sin helhet särdeles pi- 
vande och stämningsfull och då vid 1/2 6- 
tiden hemfärden anträddes, kände man 
stor tacksamhet mot länsförbundets ord- 
förande, lom tagi t  initiativet till och på 
ett charmant sätt anordnat denna lyc- 
kade utflykt. 

fru Ingeborg Rosén som inledare, un- 

B. o. 
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