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Vad har hänt? 
S T O C K H O L M S V A L E T  STAR 

F U R  DÖRREN - i förvirrin- 
gens tecken. Högern slår s ig sam- 
man med liberaler och frisinnade 
men är split trad i s ig  själv. Social- 
demokraterna ses hotade av spräng- 
ningens öde och kommunistpartierna 
beskjuta varandra. Programpunkter 
lånas och l injerna suddas ut - det 
är spännande at t  se vad som skall 
komma ur detta. 

D E  K V I N N L I G A  KÄRSAMMAN-  
SLUTNINGARNAS CEN- 

T R A L R Å D  har  i skrivelse till första 
kammarens första t i l l fäl l iga utskott 
med skärpa kritiserat herr Lund- 
quists i Rotebro motion om upp- 
muntran åt g i f ta  kvinnor at t  avgå 
ur statstjänst. Förslaget är Orätt- 
vist. inkonsekvent, ineffektivt. Man  
hemställer om avslag. 

Aven telegrafstyrelsen avstyrker 
med bl. a. den reflexionen att det 
måste te s i g  absurt, om staten efter 
a t t  ha ålagt s ig  själv förpliktelsen 
at t  använda även gi f ta  kvinnor i sin 
ordinarie tjänst, skulle, u tan att 
ändring i tidsläget inträf fat ,  nödgar 
fr iköpa s ig  från denna förpliktelse 
genom at t  bereda de g i f ta  kvinnliga 
tjänstemännen ekonomiska fördelar, 
som icke skulle stå de ogifta el ler 
männen till buds. 

M E D A N  A L L A  T I D N I N G A R  
kommentera det engelsk-in- 

diska stilleståndet, som inträtt tack 
vare Lo rd  I rwins överenskommel- 
se med Gandhi, har mr. Baldwin 
passat på  at t  sätta myror  i huvu- 
det på fo lk  med sin förklaring, a t t  
det konservativa partiet inte kan låta 
s i g  representeras v id den fortsatta 
Runda-Bordskonferensen i Indien, 
som regeringen stäl l t  i utsikt. Mr. 
Baldwin, som inte vill a t t  indiska 
frågan skall bli part ipol i t ik,  är allt- 
så i färd med att göra den just  till 
en partipoli t isk fråga. Vad  blir den 
annat om det konservativa partiet 
inte v i l l  vara med om vidare under- 
handlingar? Til lsvidare väntar man 
på klarare besked och vänsterpres- 
sen understryker den oerhörda be- 
tydelsen av a t t  en överenskommelse 
träffats - för första gången - mel- 
lan en representant för  indisk natio- 
nalism och det härskande England - på jäml ik  grund. 

D E T  ENGELSKA NATIONA-  
L I S T P A R T I E T  med sir Oswald 

Mosley i spetsen går under t iden eg- 
na vägar. Sir Oswald har  uteslutits 
ur Labour Party. En och annan känd 
konservativ har övergått till Nya 
Partiet - enligt Manchester Guar- 
d ian en tvivelaktig fördel f ö r  partiet 
- och varnande röster börja höjas 
mot Hit ler ism och fascism. 

”Denna fruktansvärda konferens”. 
Vad menar Sverige inför avrustningskonferensen? 

Av ELIN WAGNER. 

»Om vi komma till denna fruktansvärda konferens med en bindel 

Aristide Briand i franska deputeradekammaren under utrikesdebatten den 3 

för ögonen. utsätta vi vårt land för en verklig fara - - -.» 

mars. 

vrustningskonferensen kas- l iska krafterna som äro att räkna den är 20 milliarder, därav 7 skick- 
ligt kamoflerade sådana, socialde- 

och har är hans kollega i kabi- mokraterna at t  den är 19, sen sjun- A Under s in  obeveklig- nettet, krigsminister Maginot, som ker  siffran medan man närmar s ig  
het har Frankrike krossat allt mot- driver den rena skräck- och hets- regeringsblocket, t i l ls man kommer 
stånd och alla förslag från alla de agitationen för att skruva upp bud- fram t i l l  regeringens egna off iciel la 
andra deltagarna i den förberedan- geten, som ena dagen förklarar att 13 milliarder. Krigsministern anser 

ett förslag om budgetbegränsning och nästa medger att det kan bli sin disposition mot Tysklands 
så at t  konferensen efter många upp- nödvändigt att ta itu med det dum- 250,000, men kommunisterna anse 

att han har 700,000. Förs svarsva än- 
römde s ig  mycket över a t t  Frank- Inte ens om försvarsbudgetens nerna i kammaren klarlägga att den 
r ike sålunda möj l igg jor t  konferen- verkl iga storlek kan man komma ryska armén är en fara med sina 
sen (!) men samtidigt framgick att överens. Kommunisterna anse att 600,000 man. Kommunisterna visa 
han var rädd fö r  den. Han och fle- a t t  Frankrike ha r  en större armé än 
r a  andra talare. Effrayante, redou- Ryssland men dessutom tillsamman 
table voro of ta  använda karaktäri- med sina antiryska allierade och 
serande ord. Man har  själv ställt Det finnes ingen som klienter i Östeuropa kan ställa upp 
klockan p å  v ä c k n i n g  v i d  en ödes- tillsammantaget 3 millioner män mot 
timma, man  nalkas en dag i histo- har tid i världen. . . Ryssland, 

rien utan förebilder och utan mot- Det finns ingen som har tid i världen Man voterar milliarder för grans- 
befästningarna och är samtidigt rädd stycke och är helt enkelt rädd. 

Fem dar före den utrikespolitiska än Och Gud därför allena. komma alla blommor till att det skall lyckas fienden att at- 
debatten hade deputeradekammaren tackera hinterlandet tvärs över dem, 
en två dagars debatt om sin militär- honom och den sista bland blommor man voterar till sitt luftvärn och 
budget. Riksdagsprotokollen över Förgätmigejen ber honom om högre fruktar a t t  det skall visa s ig  odug- 
dessa två debatter ge en upplysande glans i sina blå ögon ligt och an man, som en överste ut- 
och förfär l ig bild över europeisk och myran ber honom om större kraft tryckte det, bara ska fä sina egna 

menta l i te t  just nu. Alltsamman är projekti ler på näsan, man sätter upp 
bara förvirr ing, hur formellt br i l jant  att Och fatta bina strået. be honom om starkare se- et t  vetenskapligt gaskrigsinstitut och 
än de enskilda talarna uttrycka sig. fruktar högeligen den bättre utrust- 

ningen på andra sidan Rhen, man or- 
rar att  det t i l lkommer segraren att  Och Gud är med i alla sammanhang. ganiserar industrien för krigsmobili- 
räcka handen till försoning, Briand När gumman oväntat mötte sin katt sering och känner s i g  även här un- 
som erkänner att de gånger han mot vid brunnen och katten sin matmor. derlägsen Tyskland. Den dyr t  k ö p  
Tyskland använt våld inti l l  Ver- Det var en stor glädje för dem båda, ta »säkerheten» vittrar bort mellan 
saillestraktatens yttersta gräns. ha fingrarna. 
a ldr ig  fördelarna varit så stora, att men allra störst var den att Gud ha- De som här hemma påstå att ma- 

jor Brat t  och Freds- och skiljedoms- de uppvägt nackdelarna av a n  ut- d' fört d ' ~  samman 
sikterna f ö r  en kupp därmed ökats i och velat dem denna underbara vän- föreningen äro överdrivet hysteriska 

i fråga om det kommande kriget Tyskland. Br iand som bekänner s ig  skap i fjorton dr. 
till tron a n  det till slut är de mora- 

tar sin skugga framför med. 
s ig  över hela Europa. 

de kommissionen och fått t i l l  stånd Frankrike a ldr ig  kan bli angripare sig ha 200,000 utbildade soldater till 

skov äntligen kan bli av. Br iand be- pande Ryssland. 

Här är t. ex. Briand som förkla- gersång bland purpurröda rosor. 

Edith Södergran. (Porls. å sid. 5). 

Orions glädje. 
DA jag lämnade Sverige i januari vo- 

ro svenska kulturkretsar djupt engage- 
rade i en strid om vackra ord, deras 
framtid och tillbörlighet. Jag har inte 
reda på stridens senare fas, jag vet blott 
att de fula orden stå sig alltjämt. Kan- 
ske äro d i  vackra orden alldeles avsatta? 
SA mycket värre för mig. ty i detta 

ögonblick måste jag säga, in  d u  var 
ljuvt an komma hem. Där väntade mig 
en värld i vitt och grangrönt utanför den 
röda stugan och in tystnad i vilken en- 
dast hörds bjällrorna på timmerlassen 
och eldens sus på härden. Allt detta var 
ljuvt för min hjärta som nyligen vandra- 
de vilset på Avenue de la Victoire med 
sjungande högtalare i varje träd. 

framhärda i att säga den med vackra 
ord, så måste jag erkänna att hemkom- 
stens ljuvhet förhöjdes av det ömma mö- 

tet med Orion. 
Denne Orion är en kan som, då han 

införlivades med husets folk, fick detta 
strålande namn i kompensation för sin 
raggiga och medfarna yttre, sin glesa 
svans och sin hårda barndom. 

Efter en samvaro som endast varat en 
månad, övergav jag Orion. Vi ha skrivit 
till varann ibland, men i alla fall. Nu 
hade han varit skild från mig i åtta vec- 
kor. Ändå strålade han som en stjärna 

Men skall jag säga sanningen och 

himlen, dit han hör. H Han var i sjunde 

Jo. han kunde visa det! Han hade 
tusen sätt, alldeles som en aktör på 
stumfilmens tid. Han strök sig och bor- 
rade in sig, han slickade, blickade, spann. 
Han följde varje steg, även om de hum 
från brasan ut i snön, han störtade upp 
och väckte om morgonen, han sprang och 
mötte, d i  han såg mig från förstugu- 
fönstret. DA jag läste, måste han läsa, 
då jag skrev. måste han sina på pappe- 
ret. DA han inte fick sitta i boken, hit- 
tade han på att från bordet skutta tvärs över boken ner i soffan och så tillbaks 
igen. 

Man kan komma så långt, att man blir 
rörd över att vara älskad av sin katt, ja, 
så långt även att man ödmjukt frågar sig 

Om människor nån gång visa sin gläd- 
je över ens ankomst, är sammanhanget 

har väl något med dig? säger barnen. 
Eller: det var bra att du kom. så kan du 
hjälpa mig att välja en våning, läsa m 

om vart man skall fara på bröllopsresa. 
Det kan även hända an folk blir glada 
utan att de därför väntar sig hjälp eller 
råd: »Vad det känns skönt att du är 
hemma igen.» Hur förunderligt det än 

kan tyckas att ens hemkomst kan så kan 
denne någon dock alltid ge ett skäl där- 
för. Där finnas gemensamma minnen. 
intressen, framtid a t t  tala om. 

Men Orion har inte skäl för sin gläd- 
je. Han har intet ," vinna ~~ min möj- 
liga kunskap i korrekturläsning eller min 
kännedom om främmande länder. Han 
kan varken vänta presenter från utlandet, en förbättring av sina villkor eller ljus- 

haft det förstklassigt hela har nämligen 
mjölk. en plats vid sängfoten och brasan, 
och en över hela dygnet utsträckt ledig- 
het, eftersom alla mössen omkring huset 
äro försvunna i snön. 

en närvaro, ett väsen, en röst, en öm 
sympati som möter hans egen. 

Det är alltid något mystisk! i djurens 
trohet, förtrogenhet och fasta förvissning, 

i deras främmande folk. Oskyldigt, för- 
troendefullt och oegennyttigt hembära de 
den gärd av aktning, som ligger i att 
öppna sin egen värld och kamratligt ta 
emot en där. Hur denna förbindelse åvä- 
gabringas är en gåta. Liksom den etable- 
ras utan ord. kan den heller icke skild- 
ras med ord, i c h  ens de vackra. 

mycket lättare att genomskåda. - Du 

korrektur verifiera en uppgift. ge ett r i d  

Devinez. 



Medicinalstyrelsen har ordet. St udiedagar 
Hur bättre vård skall kunna s a m t  ett läkardistrikt i Kalmar län. 

jämte deras späda barn är ett pro- söksanordningen? Uppenbarligen 
blem som kan angripas på flera san. icke för- och eftervårdens nytta och Fru Rut Adler på Ekered har in- 
Man kan utgå från barnet. Dess för- nödvändighet, ty den känner man bjudit ett antal för nordisk samman- 
nämsta hälsomöjlighet är tillgång till till ändå. Att barnavårdscentraler hållning & fredsarbete intessera- 
modersmjölken. Icke underligt att uträtta ett välsignelserikt arbete vet 
barnläkarna uppställa amningen som man också. Men det kommer att visa 

de, till en tredagarskurs i sitt hem. 
Kursen kommer att äga rum under moderns ofrånkomliga plikt. 

även helt tagit avstsånd från den Hälsingborg. den ena staden, har tiden 24-26 mars. med föredrag av 
gamla mjölkdroppsrörelsen som la- redan poliklinik för havande kvin- talare från Norden, vilka äro kända 
borerade med flaskmjölk. De mo- nor och modernt organiserad mjölk- för sitt intresse för hithörande frå- 
derna barnavårdscentralerna som droppe för spädbarn. Det äskas nu 
övervaka spädbarnsåret far därför ett anslag på tiotusen fyrahundra 
ock i hög grad med modern att göra kronor till dessa redan befintliga in- Denna inbjudan har sken i sam- 
i all synnerhet som man fått me, och rättningar, därav ungefär hälften till förstånd med Göteborgs Genève- 
mer klart för sig, att barnets hälsa läkaravlöningarna. Fyra tusen till kommittés styrelse, och mötet åsyf- 
sammanhänger med moderns möjlig. sköterskan och resten till expedi- 
het att sköta sig under havande- tionskostnader. Lidköping, den an- 

t? att samla en så stor grupp män- 

skapstiden. Även den s. k. förvår- dra staden, har inga lokaler förut niskor som ytrymmet tillåter till före- 
den för den havande kvinnan har på varför det önskade anslaget där är läsningar, diskussioner och person 
så sätt kommit att bli en uppgift för större fast endast en läkarplats före- lig samvaro. 

das blivande och nyordna mödrar Vad skall man nu utröna med för- på Ekered. 

De ha vilket system blir lämpligast. 

gor. 

Kvinno- 
listan.i!isfanm 

Det kan vara av intresse att med barnavårdscentralerna. Framför allt slås. För Norrbottensområdet be- Utom till Genèvekommitténs med- 
anledning av stadsfullmäktigevalet är denna utveckling naturlig i de ian- räknas läkarkostnaden till sex tusen 

som sysslar med förlossnings- och manlagda kostnaden till läkarna blir nordiska folkhögskolan i Genève 
det rabalder, som då uppstod på barnavård. H o s  oss, där  dessa bå- omkring 15,000 kr. av de begärda kommer personlig inbjudan att rik- 
grund av den s. k. kvinnolistan. Det da specialiteter äro skilda åt, ligger 31,400, sålunda nära femtio %. tas til l representanterna för folk- 

det däremot naturligt till a t ~  mödra- Det ar gott och väl, att möjlighet bildningsintresset i Danmark, Norge 
är oss icke bekant, varför ingen vården angripes med modern som till läkarundersökningar för havande 
kvinnolista i år uppstått - det var utgångspunkt Behovet av bättre kvinnor bereder. Men en kvinna i och Göteborg med omnejd, vidare 

nämligen inte den s. k. Tidevarvs- vård för henne är konstaterat. Det sådana omständigheter är tyvärr ej till Clarte, Svenska kvinnors vänster- 
gäller endast att finna en möjlig alltid hjälpt enbart av en undersök- förbund, socialdemokratiska ung- 

gruppen, som har äran att vara upp- form för samhällets ingripande. Det ning. Hon behöver alltför Ofta möj- doms- och kvinnoklubbar, J. U. F., 

hovet därtill, fast det allmänt trod- gäller att lindra havandeskapets 
lighet till avlastning i sin dagliga ar- fredsorganisationer, H. s. B. och 

des. Nästan skada an där inte ga och risk. Det gäller att lätta det förlossningstillfället, utan många flera intresserade. 

blev någon i år. Det kunde varit ökade ekonomiska trycket och möj- gånger även under havandeskapsti- Föredrag ha hittills utlovats av 
Iiggöra den nödvändiga vården och den. Behovet av vistelse å vilohem fru Elin Wägner, Stockholm, fil. 

är emellanåt trängande. Till allt så- mag. Ingjald Nissen, Oslo, prof- av Intresse an se, om den mottagits vilan. 
med samma öväsen och skrämseltak- En tredje utgånspunkt är även dant behövs också pengar och in- Westin Silverstolpe och byggmästa- 
tik som för fyra år sedan. Något tänkbar. Giv några särskilda läkare Men därom talar den kungliga pro- ren Thure Blomqvist, Göteborg. Vi- 
hade den väl fått dela med sig åt råde ta hand om för-och eftervård positionen intet. Bifalles denna av dare pågå underhandlingar med d:r 
den fria högern, det är givet. på bästa sätt. Och se sen resultatet! riksdagen, torde det vara skäl i att Naima Sahlbom, Stockholm, rektorn 

Men var kvinnolistan oberättigad? Ba Barnläkarna ha länge i vårt land noggrant följa medicinalstyrelsens vid internationella folkhögskolan i 
yrkat på Statsmakternas bistånd till här planerade försöksverksamhet, Helsingör, Peter Manniche, och re- 

När kvinnorna ha medborgarätt, genomförandet a" ett system a" bar- framför allt ur mödrarnas synpunkt. daktör Sven Backlund, Genève. 
kommunal och politisk, följer där- Det goda uppslaget har väckt stort navårdscentraler i alla mera tätt be- 

med ansvar Och förutsättningen intresse och man hoppas på et t  gi- byggda samhällen. Den rena lands- 

vande och lärorikt fördjupande av de 
bygden med Iånga avstånd kom i de- 

för att fylla detta ansvar är givetvis ras förslag utanför. 
~ möjligheten att utöva sin I). k. rät- tighet=plikt. Man måste gå in i niga ställdes inför problemet om MÖTESPLATSEN N viktiga frågorna. 

nomiskt genomförbart utan till och bättre vård ti l l  mindre bemedlade 
partierna för an göra sig gällande mödrar hänförde sig deras uppdrag med skulle förenkla både byggnads- 

och levnadskostnader. - det är ett gängse slagord. Men i första hand till mödrarna. De kun- 
de visserligen vad tätare bebyggda Den efterföljande diskussionen un- rationalisering derströk ytterligare inledarinnans 

stadsfullmäktigeval, kan det svårli- barnläkarnas förslag Om barna- åsikter. Representanter för hyres- 
gen förmärkas, att kvinnorna där vårdscentraler med utökade vård- var ämnet för en diskussion till vil- gästernas kvinnliga bostadsråd utta- 
»gjort sig gällande». Vad ha de dana väl organiserade centraler så- ken Göteborgsavdelningen av Sven- lade sin tillfredsställelse över att det 

vi redan på flera ställen. Men nya ska Kvinnors Vänsterförbund inbju- kommit fram förslag som så nära 
vunnlt med sin lojsiitet. Mellanpar- dit en del kvinnoorganisationer i Gö- överensstämde med deras egna, ja, 
tierna disponera visserligen ej mån- borde uppmuntras med anslag till starten under de tvenne första åren borg onsdagen den I I mars. vore nästan mera radikala. Uttalan- 

ga platser, men icke en hinna står samt visst bidrag från det allmänna ken Dagny Wentzel.Talarinnan be- 
förslaget. giordes, följde i alla delar 

på valbar plats. Höger och social- Sekreteraren. per besök. Centralerna självfallet rörde först orsakerna till att denna 

demokrater ha råd att vara frikosti- skilt kvalificerade sköterskor samt fråga blivit så aktuell, däribland den 

gare, men även de äro sparsamma. samarbete med barnmorska. på andra områden och de gifta kvin- 
Ha kvinnorna fordrat flera platser, Men för den rena landsbygden nornas förvärvsarbete. De som önska 

måste det ordnas på ett annat sätt. en rationalisering av hemarbetet gå 
eller ha de tagit, vad som blivit dem Man stannade inför tjänsteläkarna fram på två linjer, dels den tradi- 
tilldelat? Anmärkningsvärt är an som redan i viss mån skala övervaka tionsbundna som ser vägen i flera 
fru Anna Johansson-Visborg står så spädbarnsvården, och som deras bi- tekniska hjälpmedel för arbetet och 

träde ansågs barnmorskorna vara en praktisk lösning av hembiträdes- 
långt ner på valsedeln. Hon kanske närmast att tänka på, eftersom det frågan dels den radikala som vill ha 
är för självständig och obekväm att redan ingår i deras uppgift att verka helt ändrade hemförhållanden och 
ha med. Det är inte nödvändigt, att vård.Barnmorskorna äro som barn- går fram för centralkök och kollek- 
de kvinnor, som bli uppsatta som läkaren prof. Wernstedt framhållit Den bostadstyp som skulle upp- 
kandidater ha någon erfarenhet eller vanligen de fattiga mödrarnas första, fylla de moderna människornas krav 

ofta enda rådgiverska i uppfödnin- borde vara ett större komplex med 
duglighet för sitt värv, de ska en- gen och vården av det nyfödda bar- gemensam barnkammare, tvättstuga, 
dast vara fogliga och beskedliga och net. mangel- och strykrum, centralkök 
i allt följa och lyda sitt parti. Detta 
är icke beroende på någon maktlyst- ökade arbetet för läkarna och barn- avsett för familjer, där även modern 
nad hos männen, utan uppfattningen morskor samt Understödja det en- deltog i förvärvsarbetet, samt för en- 

skilda initiativet till alla olika väl- samstående individer av båda könen. 
är sådan, det anses som självklart. färdsinrättningar. Både mödrar och Man måste numera tolerera den 

Det är kvinnornas sak an andra barn skulle därigenom fa bättre utomhus arbetande husmodern som 
den uppfattningen. ett faktum och då har man ingen an- Medicinalstyrelsen gillade emeller- nan väg att gå an att göra hennes 
och rätt länge - fä vi finna oss i tid ej sakkunnigas förslag. inga nya liv så drägligt som möjligt. 
diverse glåpord, och från kvinnorna läkarbefattningar voro föreslagna Tal. hade tillsammans med en ar- 

och distriktssköterskor borde använ- kitekt gjort upp beräkningar som vi- 
komma kanske de värsta. Men @- das framför barnmorskor! Medici- sade att projektet inte bara var eko- 
nom ett allvarligt och målmedvetet nalstyrelser utarbetade förslag till 
arbete för sakens skull måste där bli försöksverksamhet beträffande för- 

och eftervård vid barnsbörd. För- 
en ändring. För så vin d& finns na- slaget gillades i stort sett av kungl. 
gon rättvisa och någon mening med maj:t. Och en proposition i ämnet 

föreligger, n:r 119, som nu är före- 
mål för utskottsbehandling, varför vi 
snart har frågan på riksdagens bord. 

På fyra olika ställen i landet skall 
denna försöksverksamhet igångsät- 
tas. Två städer och ett område i 
övre Norrland på fyra läkardistrikt. 

1931 erinra om samma val 1927 och 
der, där det är samma specialläkare kronor och sköterskan tusen. Sam- lemmar och stipendiaterna till den 

krämpor och obehag födandets plå- betsbörda. Hemhjälp, icke blott vid 

- 

a- 

Hemarbetets 
om vi granska Iistorna till årets platser beträffar helt ansluta sig till 

Man föreslog att det allmänna och matsal. 
skulle i viss utsträckning bekosta det Detta bostadskomplex skulle vara 

Till '' tid - 

utvecklingen. 



K ä t h e K o ll w i t z 
p å N (I i i o n (I Im u se u m. 

»Av brist på fan- han färdig til l världskrigels början. 
tasi uppleva de flesta Dessutom börjar hon nu i stället för 
människor inte en raderingar allt mera göra litografier. 
gång sitt eget liv, Kriget blev för Käthe Kollwitz en 
ännu mindre världen period, som starkt hämmade hen- 

nes skaparkraft. Två unga söner 
hade hon ute i kriget: all den förla- 

omkring dem. Om 
de det gjorde, skulle 
det vara tillräckligt mande ångest, hon kände i bidan på 
för dem att läsa blott deras öde, har hon symboliserat i 
en enda tidning för »Väntan», en kvinna med slutna 
att få dem att göra ögon och ett ansikte som hugget i 
uppror. Det måste sten. Ti l l  denna tid hör också en 
alltså starkare medel rad bilder av proletärkvinnor, fyllda 

av innehållets tragik och konstnä- 
tor, som säger detta, rens människokärlek. Den nya tek- 
och han nämner som niken sammanhänger med hennes nu 
starkare medel tea- vaknande intresse för skulptur. 
tern. Ett annat är En av hennes söner stannade i 
den bildande kon- massgraven. Men detta stora mo- 
sten. dershjärta räckte til l för alla mass- 

Käthe Kollwitz, gravarnas mi l l ioner.  I monumentala 
träsnitt ropar hon ut sin sorg och 
smärta över lidandets meningslös- 

den tyska konstnä- 

het. Konstnärligt karakteriseras 
rinnan, ställer sin 
konst helt i propa- 

krigscykeln av ytterligt samlad, kon- 
centrerad komposition. Hennes ty- 

gandans tjänst. Pro- 
pagandan fb i  ska- 
pande av lyckligare per förlora sina individuella särdrag, 
livsförhållanden för dem, som lever Hennes konst ger i bilder, som brän- blir allmänmänskliga symboler för 
i de samhällets utmarker, dit solen ner sig fast i åskådarens medvetan- »Folket», »Mödrarna», »Frivilliga», 
inte når. Riktigt karakteriserade kej- de, form åt millioner människors »Föräldrarna». Detsamma gäller 
sar Wilhelm hennes verk som »ränn- kvävda förtvivlan, oro och längtan. om (1925). 
stenskonst», och det är, vad kejsa- Hon hade från sin far religiöst »Arbetslös»: mor, far, barn, utan ar- 
ren inte menade, i själva verket hen- och revolutionärt påbrå. Denne, bete. svält, elände. »Hunger»: dö- 
nes storhet. Hon söker inte skön- som var jurist, deltog i revolutionen den med piska över nerböjda män- 
heten för skönhetens egen skull. 1848 med påföljd, att han socialt niskmassor. »Barnadödlighet»: en 

degraderas till murarmästare för att sin famn. mor med en liten kista i 
sedan, liksom sin svärfar, bl i  frire- 
ligiös predikant. Men det var först, är en rad plakat med tex- 

Självporträtt. 

»Proletariat»-cykeln 

Ännu mer agitatoriska 

"Kampen mot 
fosterfördrivningen”. 

D:r Tove Mohrs under denna ru- alt minska de ensamma mödrarnas 
brik i Tidevarvet för d. I mars om- elände och antalet barnamord. Man 
talade förslag angående »Abortus resonerade precis som nu d:r Mohr, 
provacatus» har uppkallat mig att d i  han överlämnar åt den havande 
påminna om en samhällelig paral- kvinnan att själv avgöra, när »nöd- 
lellfråga, som förr i världen ledde fallsåtgärden» abortus provocatus 
til l inrättandet av hittebarnshus här får tillgripas och rekommenderar 
och där i den s. k. civiliserade värl- anordnandet av lätt tillgänglig, sak- 
den. kunnig hjälp med operationen. En 

Man inrättade dessa anstalter för förtvivlad moder borde kunna befria 
sig från sitt barn inkognito och för- 

upplever lidandet och vill hjälpa. flytta det ti l l en värld, där det var 
Som få andra konstnärer förkropps- dött för henne och för sin fader. Men 
ligar hon tidens samvete. Tyska hur har det gått med det enda mot- 
borgerliga kritiker har kallat henne stycke til l utlandets hittebarnshus vi  
»opolitisk» och med all makt sökt i Sverige haft: Allmänna Barnhusin- 
rädda henne från att ha »tendens». rättningen? Den finnes ej mer (eller 
Man beklagar Käthe Kollwitz att ha är åtminstone under avveckling). 
fått höra detta underliga beröm. Det Barnhuset användes ti l l barnsjukhus 
är sant. politisk är hon inte så ti l l och andra ändamål och föräldrar äro 
vida, att hon skulle propagera ett enligt lag skyldiga att erkänna och 
konkret handlingsprogram. Hon vill taga vård om sina barn, t. o. m. då 
inte heller revolution. vill inte möta det e j  passar dem alls, 
reaktionen med våldets vapen. Hon När vi  nu i fråga om de nyfödda 
kallar sig själv socialist, och socia- barnen kommit så långt, att v i  unna 
lismen är för henne mänsklighetens dem far och mor, och samhället och 
efterlängtade broderskap.. Hon tror enskilda arbeta för att uppfostra för- 
liksom Tolstoy på kärlekens makt äldrarna ti l l känsla av deras ansvar 
att omskapa världen, framförallt tror gentemot barnet, varför ej låta sam- 
hon på moderskärleken. Del är kan- ma omvårdnad sträcka sig till det 
ske en religiös tro, men en religion ofödda barnet, dess mor och far? I 
utan dogmer och utan vidskeplig embryot finns ju redan allt, sam be- 
flykt från verkligheten. Tanken är tecknar den fullvuxna människan bå- 
säkerligen utopisk, men det är konst- de som fars och mors barn och som 
närernas Uppgift att forma de en person för S i g  själv! Kanske. om 
mänskliga ideal, som de socialt v i  slå in på den av d:r Mohr rekom- 
verksamma medborgarna sedan har menderade vägen t i l l  förminskande 
att p i  sitt område tillämpa. Och av antalet kriminella aborter, våra 

efterkommande skola smått förakta 
oss för våra lindrande halvmesyrer 

sedan Käthe Kollwitz gift sig med ter. »Aldrig mera krig»: 
en läkare, verksam i Berlins fattig- en ung man med förtviv- 
kvarter, som hon definitivt vigde sitt lat utseende och armen 
gen i  åt  de förtrycktas rak. Andra lyft till en ed, som &, vil- 
inflytanden kom till, såsom att hon le tillropa de maktägande: 

och kom i beröring med modern de. Ned med kriget»: En 
litteratur. Zola, Tolstoy, Dostojev- kvinna med ögon fulla av 
ski, Gorki och andra. Från och med lidande, med sina grova 
n u  överger hon också måleriet och arbetshänder skyddande 
arbetar i svart och vitt: raderingar, barnen, omgiven av böjda 
litografi, träsnitt. De gör att hennes gubbar och krigsinvalider. 
arbeten kan gå ut i stora upplagor »Tysklands barn hungra,: 
och nå ett större flertal. Zolas små barn med stora, bed- 
»Germinal» har inspirerat hennes jande ögon och tomma 
»Slagsmål i värdshuset.. 
stretade även »Vävarna», ett arbete Det ligger en storartad 
som tog fyra år, i en cykel av sex envetenhet i Käthe KoII- 
raderingar. Här är alla detaljer witz konstnärliga utveck- 
borttagna, allt är grått, ödsligt, man ling. Hon har sina röt- 
ser svältande barn, dödens hand ter i 8O-talets sociala 
över det hela, hunger. förtvivlan, konst, trotsar hela sitt liv 
konspiration i vanmakt. romantik och kaiserdöme 

Dickens »Två städer» står bakom och står ännu i sextioårs- 
hennes »Dans omkring guillotinen» åldern obruten i främsta 
som skildrar halvnakna kvinnor, ledet bland tidens aktuella tendens- Käthe Kollwitz representerar inom 
dansande kring mordredskapet un- konstnärer. konsten en ideell kraftkälla, som vi 
der en makaber stämning av »i dag 
mig. i morgon dig». Sedan kom- den meningen, att hon intensivt Lilly Arrhenius. 
mer (1898-99) »Uppror», en di- 
ten, liebeväpnad proletärflock, stor- 
mande fram under en fladdrande 
fana. Delta är ouvertyren til l den 
mäktiga cykel med motiv från det 
tyska bondeupproret. hon skapar 
mellan 1902-1908. Det med 
Luthers auktoritet nedslagna uppro- 
ret framstår för Käthe Kollwitz som 
ett eruptivt utbrott av de ti l l dödens 
gräns plågade livegna böndernas 
livsinstinkter. Hela hennes uppfatt- 
ning symboliseras av kvinnan med 
de uppsträckta händerna i förgrun- 
den på »Utbrottet». Det är en gest. 
som manar ti l l anfall och samtidigt 
uttrycker en oändlig veklagan över 
livets obotliga bestialitet. 

Självporträttet av 1912 visar hen- 
nes övergång från en mera natura- 
listisk stil ti l l monumental-skulptural 
enkelhet. Med denna nya teknik är Överkörd. 

såg Hauptmans »Vävarna» (1893) håll upp! »De överlevan- 

Hon illu- matskålar. 

Hjälp Ryssland! Arbetarhjälpens affisch. 

Käthe Kollwitz är revolutionär i inte skulle vilja undvara. 

Förbrödring. 

Bröd! 

mot en  frätande samhällsont: det 
ansvarslösa barnalsbandet. Just så 
som vi nu se på hittebarnsväsendet. 
D:r Mohr har en punkt 3, som duger 
til l utgångspunkt för avskaffandet 
av kriminella aborter. Det är vis- 
serligen ett långsamt verkande me- 
del, men ett som angriper det onda 
i roten. Satsen lyder så: »Moder- 
skapet värdesättes i långt högre 
grad. moraliskt och ekonomiskt». 
Men varför inte också faderskapet? 

Elin Beckman. 

D:r Tove Mohrs förslag i Medi- 
sinsk Selskap i Oslo att motarbeta 
de alltmer tilltagande kriminella 
aborterna genom att bl. a. ge de 
hjälpsökande kvinnorna tillgång til l 
sakkunnigt utfört avbrytande av ha- 

Beckman til l en gensaga. D:r Beck- 
man drar upp en parallell mellan 
kvinnornas önskan i vår tid att i 
vissa fall få sitt icke önskade havan- 
deskap avbrutet och det förr i värl- 
den praktiserade sättet att lämna 
icke önskade barn til l s. k. hitte- 
barnshus. Efter vad jag förstår, 
anser d:r Beckman, att detta en del 
nutidskvinnorr krav på a n  i vissa 
bestämda fall kunna få laglig rätt 
till abortus provocatus, kommer att 
i framtiden stä som en lika stor 
skamfläck över vår tid, som de nu i 
Sverige avskaffade hittebarnshusen 
göra i våra ögon. 

Det må vara sant, att det är sam- 
ma missförhållanden i samhället, 
som förr i världen drevo kvinnorna 
alt lämna sina barn ti l l hittebarns- 
husen och som nu driva dem t i l l  
abortören. Men vittnar inte detta i 
viss mån om en ökad ansvarskänsla 
hos nutidens kvinnor? Jag är åt- 
minstone övertygad om, att en stor 
del kvinnor söka bl i  av med sina 
foster därför, att de inte kunna bju- 
da sitt väntade barn en människo- 
värdig tillvaro och an  det i många 
fal l  är lyckligare för ett foster, att 
få sin liv utsläckt innan det ännu 

vandeskapet, har uppkallat d:r Elin 

http://Slag?.mil


4 TIDEVARVET 

Repliker i frågan om nattarbetslagen 
I Tidevarvet Nr. 9 (28 Febr. hud mod Natarhejde i et bestemt Redaktionen av Tidevarvet. Såsom jag ser dessa ting, är hen- 

1931) har Kerstin Hesselgren am Fag, ikke som et Særforbud for kun Anhålles vänligen om plats för nes ord ett argument för att ut- 
»Nattarbetslagen» skrevet en Artikel, en Del af Arbejderne indenfor sam- nedanstående i Eder ärade tidning. sträcka förbudet mot nattarbete även 
som jeg gerne vilde gøre nogle Be- me Fag. Og det er jo netop denne I Tidevarvet för den 23 februari till män. Open Door brukar det som 
mærkninger til. Det vil maaske Linie, Modstanderne a l  Særlovgiv- läses: ett argument att inskränka förbudet. 
være klogt straks at præcisere at ning for Kvinder ønsker skal følges. »Hr Backlund utmålar Open Door Hela problemet är där. 
»Nattarbetslagen» indeholder et Kerstin Hesselgren fremfører der- som något fasansfullt.» Frågan är, hur man ställer sig till 
Forbud for Kvinder - og for Kvin- efter en Række udmarkede Argu- Detta på ledande plats. Spalten nattarbetet över huvud tagel. Kanske 
der alene - mod at arbejde fra KI. menter som Bevis for, at Natarhejde bredvid skriver AnnaT. Nilsson i är jag part i målet, därför att jag 
10 e. m. f i l  KI. 5 f. m. i industrielle - uden Hjælp af Forbud - mere ett referat av ett möte i Genéve om själv fått minn nerver förstörda ge- 
og haandværkmæssige Virksomhe- og mere vil uphøre i de Fag, hvor nattarbetskonventionen, anordnat av nom nattarbete, men jag anser det 
der. vara i allra högsta grad demoralise- 

Kerstin Hesselgren indrømmer, at beklageligvis drager hun ikke heraf »inga motståndare kommo till rande! Jag är överens med Open 
den ved sin Indførelse i Sverige i den nærliggende Slutning, at i de Open Doors möte i Genéve endast Door i dess krav på att förbudet 
1909 »faktisk drev Kvinderne ud at Fag, hvor Natarbejde maa oprethol- några förfrågningar och vaga in- skall gälla oberoende av kön. Men 
visse Fag», og at den indførtes mod des bör Kvinderne have Retten til at vändningar gjordes. Detta betyder denna strävan skall icke förverkli- 
Kvinderncs Vilje. Men skriver hun konkurrere paa lige Fod med Man- naturligtvis inte, att motståndet mot gas på det sättet att förbudet upp- 
videre: »Det viste sig imidlertid, at dene. »Vi har Loven og er bundne Open Door är brutet eller ens för- häves eller minskar i skärpa utan på 
den ogsaa gjorde Nytte». Syersker- af den internationale Konvention, vi minskat, men en viss förändring har det sättet att det utsträckes. 
ne slap for et unyttigt Natarhejde ratificerede i 1909.... » Vel! Men inträtt, det torde kunna sägas.» Nu kan man säga, att nattarbetet 
mellem Jul og Nytaar. Ja, intet er det var maaske et  Forsøg værd at De vaga »invändningarna» som är oundgängligt i vår tid. Våra pro- 
saa gall, at det ikke er godt for no- faa Konventionen ophævet »saasom gjordes på Open Doors möte i Ge- duktionsmedel äro för dyra tar att 
get. Men at Forbudet blev til gavn alting har forandrel sig siden.. » néve gjordes av undertecknad - gå till vila med människan. En ma- 
for Syerskerne skyldes jo kun det Kvindernes Modstand mod Loven någon annan opposition kom icke skin är icke ett verktyg i människans 
Faktum at dette Fag udelukkende er vokset sterkt siden 1909 ikke till uttryck. Hur är det möjligt. att hand. icke en såg eller en hammare 
bestod af Kvinder; Loven kom med mindst ud fra den Betragtning, at dessa ramma invändningar, över- som man lägger ifrån Sig på kvällen 
andre Ord til at virke som et For- det maa overlades til voksne fuld- satta till svenska. uppfattar såsom och tar tag i på morgonen på nytt. 

sitt liv i nöd och elände som barn av om de vil paatage sig det Arbeide, Den, som uppmärksamt läser vad en förtätning av tusendens verksam- 
okända föräldrar, Har jag fattat der tilbydes dem Kerstin Hes- jag skrivit, skall finna långt mera het, den måste vara ständigt i gång 
d:r  Mohr rätt så menar hon inte, selgren ønsker Loven »modernise- sympati än antipati för Open Door- såsom solen själv. Detta är ju fram- 
att vem som helst när som helst skall ret» - umuligt! Loven er i sin hele rörelsen i min artikel. 

kunna bli befriad från ett oväIkom- Linie saa antikveret at selv den 
Jag är långt ifrån okänslig för 

met foster utan att omständigheter- dygtigste Skrædder maa opgive et- sin egen sak genom sin alltför extre- detta argument. Men sådan stän- 
na i varje fall skola prövas av sak- hvert Forsøg paa at bringe den i ma taktik. Men nästan alla dylika dig drift förutsätter en anpassning 

vänder sig mindre mot Open Door kan tänka sig samhället så organi- 
kunniga. 

med, att även faderskapet skulle Sverige er som bekendt det eneste än mot den svenska regeringen. som serat att människan kan Vila lika 
värdesättas i långt högre grad mo- skandinaviske Land, hvor Natar- jag anser i detta fall icke ha rent gott på dagen som på natten. 

det ikke er absolut paakrævet, men Open Door: 

har medvetande, än att få framsläpa myndige Kvinder selv at bestemme, »något fasansfullt.? En måste ar magasinerat arbete 

åtskridandets hemlighet! 
jag tror, att Open Door skadar 

Overensstemmelse med »Modens» rörelser (ro extrema och min kritik av hela samhällslivet därefter. Man 

Vad slutligen d:r Beckman menar Krav 

raliskt och ekonomiskt än som nu bejdsforbud for Kvinder alene eksi- mjöl i påsen 

sker, fattar jag inte, 
Och det är detta, som gjort min Om man alllså föreslagit en allmän 

anser jag. att det är ansvarslöst av mark er det hidtil lykkedes at mod- artikel temperamentsfull» reglering av nattarbetet med hänsyn 
såväl män som kvinnor att väcka sætte sig dets Indførelse læng in- såsom Kerstin Hesselgren säger. till vår tids tekniska framsteg; allt- 

ett liv, som de sedan inte ha Vare den »Open Door-rörelsen» eksiste- Den svenska regeringen vill icke så en Precisering av nattarbetets so- 
sig moraliska eller ekonomiska kraf- rede mødtes Forbudet her i Danmark upphäva konventiniien endast revi- ciala förutsättningar - ja, då skulle 
ter att sörja för, varför jag menar, med den mest energiske Modstand dera densamma, säger hon. Och Open Door ha samlat sympatier från 
att huvudvikten bör Iäggas på punkt fra Kvindesagsorganisationerne og hon uttrycker på ett kanske något alla håll för sinn strävanden. 
2 av de av d:r Mohr föreslagna åt- fra de kvindelige Arbejderorganisa- temperamentsfullt sätt hon ock- Den har föredragit att röra sig i 

gärdena i kampen mot fosterför- tioner, og Kerstin Hesselgren er sik- så - sin förvåning över att under- en atmosfär av tvetydighet. Open 
drivningen nämligen att den anti- kert vidende om, at det samme har tecknad icke kan se skillnaden! Door och Tidevarvet taga emellertid 

konceptionella tekniken göres till- været Tilfældet baade i Finland og Mitt svar är följande: miste om de se uttryck av fientlig- 
Den svenska regeringen stöder sitt het i min strävan att bidraga till att 

gänglig för envar och att alltså den D e n  A k t i o n ,  som »Open Door in- krav på revision av konventionen lägga denna tvetydighet naken inför 
s. k.preventivlagen avskaffas. Vil l 
samhället sedan genom ej för snålt ternational» nu har indledet for paa uteslutande på krafter, vilka önska allmänheten 
tilltaget moderskapsunderstöd och Arbejdskonferencens Møde til Som- konventionens upphävande, nämligen Jag är sannerligen ingen mot- 

på andra sätt stöda sämre ekono- mer at faa Konventionen i dens nu- a ena sidan kvinnorörelsen, % andra ståndare till kvinnorörelsen, vilken 
miskt lottade kvinnor vilkas hälsa værende Form helt ophævet eller at sidan arbetsgivarvärlden. jag tvärtom betraktar som vår epoks 

och moraliska egenskaper göra dem faa den ændret saaledes, at den gal- 
ägnade att bli goda och bra möd- der lige for Mænd og Kvinder er världen är fientlig mot den interna- 

För min del sterer - i Finland, Norge og Dan- 
»något 

Härtill kommer att arbetsgivar- morgonrodnad. 
Genéve i mars 1931. 

Filmen om 
Markurell. 
Ingen kan vara mindre filmexpert I n  

den som skriver detta Mina filmbesök 
pir år kunna säkert räknas på fingrarna. 
men jag skyller på din avgjorda besvi- 
kelsen inför det meningslösa i de allra 

flesta av dessa få »utvalda» filmer. 
Samma med teatern Och jag har inte 
sett Markurells på teatern. 

Men om filmen Markurell som under 
Hjalmar Bergmans medarbetarskap gjorts 
av Victor Sjöström och där denne själv 
har huvudrollen, vill jag gärna säga ett 
ord. Ty det är mig ofrånkomligt att den 
har ett innehåll. och den är rörande. 
mänsklig och även uppbygglig allt 
detta också därför att den är så ha och 
så naturligt spelad 

Filmen är ju obeskrivligt förenklad i 
förhållande till romanen Men det är ro- 

ligt veta att Hjalmar Bergman varit med 
om denna romantisering och förenkling 
av sin roman fram till en begriplig för- 

klaring på Markurells forvandling: en 
hjärta bakom hans hovmästarfrack ock 
blodsugarhistoria som helt enkelt var 
känsligt för det oemotståndliga hos oför- 
störda unga människor - också i film- 

gossen som han trodde han höll av där- 

verket det var hans, men som han i själva 
Det är god, vacker vårfrisk luft och 

en ypperlig gestaltning av unga männi- 
skor som reagera ridderligt och modigt och den gamle som reagerar med ett 
innerst ofördärvat hjärta Så när den 
slutar i glädje och gamman slutar den 
som ett riktigt drama, d. v. s. som upp- 
slag till något som har en forlsatt 

historia. Honarine Hermelin. 

spelet rikhet oemotståndliga! - främst 

rar vore säkert mycket därmed vun- saaledes i nøje Overensstemmelse 
net i kampen mot den kriminella med de nævnte organisationers Stil- 
aborten Emellertid bör det kraf- ling til Spørgsmaalet. og jeg kan 
tigt framhållas, att åtgärder till kun udtrykke min dybe Beklagelse 
förekommande a" havandeskap, det af, at Kerstin Hesselgren - hvis 
må nu vara abortus provocatus eller Ord med Rette vejer saa meget baade 
preventiva medel, icke äro självän- I Sverige og i Genéve ved sine 
damål, utan dikterade av sociala udtalelser modarbejder denne Ak- 
ekonomiska och medicinska skäl tion til Værn for Kvinden Arbejds- 

Gerda Kjellberg frihed, der er truet paa saa mange 
Maader og vælger at optræde som 
Forsvarer af de ganske utilstrække. 
lige Ændringer, som den svenske 
Regering har foreslaaet. 

Kerstin Hesselgren ved bedre end 
jeg, hvorvidt det er politisk gennem- 
førligt at faa Forbudet ophævet for 
Sveriges Vedkommende, men selv 
om dette ikke kan lade sig gøre 
og det er muligvis denne Viden, de, 
dikterer hendes stilling - vilde e" 
Afstandtagen fra saa kompetent 
Side have betydet en styrkelse for 
den Kamp. som Kvinder i alle Lande 
nödvendigtvis maa føre mod »Aan- 
den fra Genéve. til Forsvar for de- 
res arbejdsmæssige Rettigheder, der 
ikke syner at møde nogensomhelst 
Forstaaelse hos de ledende Personer 
i Arbejdsbureauet. 

Julie Arenholt 
Fabrikinspektør 

tionella Sociallagstiftningen över hu- 
vud taget; att inga former finnas 
för en revision av en konvention; en 
sådan måste ske genom en ny kon- 
ventions antagande, vilket gör att Tidevarvet har redan i sin ledan- 
det blir två konventioner samtidigt de artikel av den 21 februari som sin 
gällande: att på grund av dessa mening uttalat att vi for vår del gär- 
komplikationer varje revisionskrav na medge olämpligheten av nattar- 
innebär en fara för att hela det in- bete för kvinnor lika väl som män, 
ternationella sociallagstiftningsarbe- men at t  vi framhålla, dels den mot- 
tet skall allvarligt komprometteras; sägelse S o m  ligger I a l t  å ena sidan 
och, att under sådana förhållanden, erkänna kvinnor som myndiga och 
alla vänner av institutionerna i Ge- ansvariga medborgare och sedan 
néve äro ense om att söka skydda stifta lagar, som i verkligheten från- 
dem emot en dylik kris just nu. taga dem denna rättighet, och tillika 

Med rätt eller orätt betraktas den hindra deras möjligheter till förtjänst 
svenska regeringen som talesman såväl beträffande enskilt sam Statligt 
för inlernationella arbetsgivarkret- arbete - dels det ur demokratisk 
sar, vilka Vilja komma Genévearbe- synpunkt oriktiga i stiftande av la- 
tet till livs. Såsom jag framhöll i gar som gälla blott halva mänsklig- 
min artikel har Open Door-rörelsen heten. 
(säkerligen mot sin . 
bricka i ett spel. som 

Sven Backlund. 

andra krafter. 
Att säga detta är icke att utmåla 

Open Door som någonting fasans- 
fullt. Det är endast att upplysa om 
förhållanden som många av Open 
Doors medlemmar icke känna till. 

När Rut Adler skriver, att en stark 
kvinna mellan 30 och 40 lättare för- 
drager nattarbete än en klen yng- 
ling på 20, har hon rätt. 



M o d e r s m å l e t. 'Den (Forts.. fr. rid. 1). fruktansvärda konferens" 
kunna läsa hur överstarna Picot och ventionsförslaget har sina x. Det 

Den svenska ungdomens svårig- Ljungren, som i trettio år arbetat i Fabry skildrade detsamma då de gäller att kasta in ett förslag som vi- 
heter att behandla sitt modersmål Stockholms folkskolor & är bland ville tvinga fram summor ur kamma- sar den allmänna opinionen i Tysk- 
skriftligt och muntligt tillfredsstäl- de första som började använda ar- ren för en säkerhet som. det ger sig land att det är meningen at t  nalkas 
lande - som bland annat ådagalagts hetsböcker och koncentrationsunder- ur deras egna ord, är ouppnåelig. en utjämning mellan segrare och be- 
ibland vid prövningar av värnplik- visning, och slutligen folkskolein- Genom att dra linjerna ut ett litet segrade. Det gäller att fä motsidan 
tiga - hade föranlett herr weijne spektör doktor Karl Nordlund i stycke till skulle man komma fram att förstå, att tör att komma till ett 
att i andra kammaren väcka motion Stockholm, instämma enhälligt i upp- till att den enda möjligheten vore att resultat, även del mest blygsamma, 
om ökad modersmålsundervisning i fattningen om att bakom den nämnda få till stånd en verklig avrustning. måste något satsas. 

folkskolan. Utskottet tillstyrkte med motionen ligger en föråldrad syn på men den konklusionen är för de nu- Excellensen Ramel har nyliga i 
hänsyn till den grundläggande bety- undervisningen. Den förbiser den varande franska maktinnehavarna ett festtal sagt något om möjlighe- 
delsen för kunskapsinhämtande och friare undervisningens möjligheter omöjlig. Deras mål är att om möj- ten för de skandinaviska folken an 
bildningsarbete över huvud taget av att också utnyttja timmarna i geo- ligt söka bibehålla avståndet mellan vid en kritiskt tillfälle göra en insats 
goda kunskaper i modersmålet. An- grafi, historia, naturkunnighet i mo- de genom Versaillestraktaten ned- i Genèvepolitiken. Han har inte ut- 

dra kammaren följde utskottet och dersmålets tjänst. Lär barnen att rustade staterna och % själva. Hur tryckt sig annat än i de mest all- 
beslöt att i skrivelse till kungl. maj:t stava de vanligaste orden och för det & samman med Maginots på- männa ordalag, men det får förut- 
anhålla om åtgärder fur beredande övrigt använda ordböcker, låt dem i stående an Tyskland redan .% över- sättas att han menade något. Emel- 
av en s rkt ställning åt ämnena mo- självständiga arbeten använda sitt lägset, må han själv förklara. lertid är del lönlöst att vänta på det 
dersmålet och räkning i den for rikets eget språk och ge uttryck di sina eg- Det finns i förberedande avrust- kritiska ögonblicket för att göra en 
folkskolor fastställda undervisnings- no tankar, så behöver man för del ningskommissionens förslag en § 53, insats. Om vi över huvud sträva till 
planen. Frågan går nu till första första inte vara rädd för att under- som står där trots att kommissionens en insats måste vi vara klara med 
kammarens avgörande. visningen i skrivning blir tråkig eller egna kommentarer öppet medge, att den i förväg. På samma sätt är det 
I den livliga och långvariga debatt verkningslös. Och vad mera är: då Tyskland förklarat att denna § gör också bra riskabelt att skicka ner en 

som föregick beslutet, framhölls bl. kan modersmålet bli vad del borde dess biträde till en konvention omöj- parlamentariskt sammansatt svensk 
a. frän förslagets förespråkare att vara, mediet att ge uttryck åt den lig. I § 53 står att de fördragsslu- delegation, som först nere i Genève 
ingenting så tydligt stämplar en män- unga personlighetens växt och orien- tande parter som så önska, kunna skall, som Dagens Nyheter uttrycker 
niska som obildad sam oförmigan att tering i del stora livet. ansluta sig med förbehåll. De kun- det, »komma i kontakt med de in- 

na säga: vi gå med på den - ännu ternationella realiteterna,. En de- 
ej fixerade - budgetbegränsningen legation kan inte komma till Ge- 

uttrycka sig. skriftligt eller muntligt. 

nève både för att lära och att hand- 
Det intygades också frän lantbruks- 

på versaillesfördragets föreskrifter la. Det är inte alls säkert att in- 
skolor och pastorsexpeditioner hur 
pass vanlig denna oförmåga är. Hur 
mänga är del som kan klara en skriv- trigspelet bakom kulisserna i Genève 

Detta är ett franskt förslag som är den innersta verkligheten. Att ta ning eller fylla i en blankett! 
kännedom om allt detta elände är 

des, bl. a. av hrr Holmdahl, Mogård När man laser det magra försla- snarare konfunderande och förla- 
och Hallén, dels att den tid som är riksdagsfråga. get till konvention som endast inne- mande för handlingsviljan. Undén 
avsedd för exempelvis historia, geo- häller ett vettigt förslag, nämligen gjorde på sin tid så stor effekt ge- 

grafi och naturkunnighet inte kan det nedröstade ryska förslaget om nom att utgå frän att andra menade 
minskas utan olägenheter, dels att ett Ett riktigt skolexempel på en de- förstörelse av all luftkrigsmateriel, vad de sade och att internationella 
gott resultat i moderomålsundervis- batt med ovidkommande synpunkter finner man alltså att det i sin nuva- deklarationer betydde vad de låtsa- 
ningen inte enbart är beroende av an- blev första kammarens behandling av rande form är på förhand dömt. des betyda. Det var en bomb, man 

talet timmar, men framförallt av sät- den Hellbergska motionen om upp- Kanske skulle icke tyskarna redan har inte glömt det än. Sedan Sve- 
tet på vilket undervisningen bedrivs. pa det förberedande stadiet lagt sig rige blev mera durkdrivet, har det 

Det tycks, som om man här hade 
träffat kärnpunkten i detta viktiga utövande av »spådom och signeri». förslaget inneburit en enda paragraf Nej, del blir allt nödvändigt an 
spörsmål. Det är här som den fria- Tänk att herr Hellberg. som var som betytt ett offer av rustningar på den svenska delegationen far ner till 
re undervisningens alla möjligheter en så god Verdandist på 80-talet, de punkter där de skulle trötta avrustningskonferensen med ett or- 
öppna sig och lämna förslaget o,,, kunnat råka så på viilovägar att han Frankrike och dess vänner men icke dentligt förslag helst tillsamman med 
Okat timantal bakom sig som för- vill nedlåta sig till att göra detta Tyskland. Som det nu är, går in- de norska och danska delegrationer- 

åldrat och oändamålsenligt. En frå- skränkningen fram över den enda na. I förväg bör den veta tillräck- 
ga ställd till några av de erfarna pe- »opåkallade ingripande»! - Det var frihet Tyskland haft och kunnat ligt om realiteterna för att ha fattat 
dagoger, som praktiserat metoden egentligen kontentan av motståndar- missbruka. nämligen friheten att vilken insats som kan behövas frän 
med koncentrationsläsning och själv- nas argument. kosta pengar på utbildningen av sin en fredlig neutral grupp just i dessa 
ständiga uppgifter för barnen i både 
skriftliga och muntliga arbeten, be- ga allvarligare synpunkter på frågan gande förslaget skulle den blivande bundna av hänsyn, av fruktan, av 
kräftar att en oerhörd besparing i tid lämnades alldeles obeaktade. Det avrustningsöverenskommelsen för löften, av rädsla för sina uppdrags- är. Här kan man endast bygga på 
och arbete kan göras med sådana an- var skada, ty debatten kunde kanske Tysklands del gå ut på dels att fast- givare. Kanske svenska hjärnor äro en faktor som icke är synlig i det 

fått sitt värde i ett dryftande av möj- låsa olikheterna frän versaillesför- just lagom neutrala och matematiskt förberedande förslaget, nämligen ordningar. 
Rektor Helger vid Lidingö folksko- ligheterna att genom upphävande av draget i rättigheter att rusta, dels Organisatoriska för att spekulera ut den ångest som pyr under alla Over- 

la, där dessa metoder användas i straffbestämmelserna Iämna den ve- en kapson på dess utsvävningar i vad den möjliga gemensamma linjen Iäggningar, ångesten att misslyckan- 
stor utsträckning, fröken Emelie tenskapligt betonade parapsykolo- krigsbudgeten. skulle innebära uttryckt i paragrafer. det och konferensens sönderfallan- 

giska forskningen i vårt land större De makter som i uppfattning stå Det finns ju material att tillgå t. ex. de skall få oöverskådliga och ohan- 
möjligheter än den för närvarande emellan Frankrike och Tyskland, t. interparlamentariska unionens för- terliga konsekvenser. Det kan hän- 
har. Det spås i kort och kaffesump, ex. England, begå del felet i sin slag för vilket vi tidigare redogjort. da att i en kritisk situation som exc. 
antingen det är straffbelagt eller in- räkning att de bara utgå från vad Men det är viktigare att det finns en Ramel talar om, denna ångest smäl- 
te, påståd herr Hellberg, varför det man kan tänkas få Frankrike att gå svensk vilja och kurage att sätta in, ter hjärtan och förvandlar synpunk- 
vore mer givande att lämna Charla- med på. Under de senasle 12 åren ty det är väl ganska klart att de ter, så att det omöjliga blir möjligt. 
tanerna åt sitt ode och låta vetenska- har ju Frankrike vanligen fått sin offer som skulle göras för samför- Det är för den vi skulle vara redo. 
pen visa vad den förmår. Det finns vilja fram och Tyskland har fått ge stånd, finge ske på vapenindustriens Men den här saken kan icke få bli 
ingen mening i att tolerera humbu- efter, Lord Cecil och gruppen kring bekostnad och sålunda även på be- experternas, regeringens eller ens 
gen men förbjuda forskningen. En honom räkna med att det fortfarande- kostnad av vår skamliga vapenex- riksdages ensak. Här kan ingen- 

ting hända, här kommer ingenting 
fond för understod åt vetenskaplig de skall bli så. Men under tiden har portindustri. 
parapsykologisk forskning var herr den tyska opinionen inflammerats Man kan fråga varför en sådan 

av vikt att hända om inte de blivan- 

Hellbergs närmaste önskemål, ty det och desperationen har vuxit. Även uppgift skulle lyckas för en neutral de väljarna av hösten 1932 göra tyd- 
skulle sätta en damm for mycken om Stresemann vore vid liv och inte grupp, när den icke lyckats för den ligt att de vilja det. 

vidskepelse. 
M en, som sagt, herr Hellberg hade fullfölja en politik som dreve avrust- 

svårt an med så enkla medel fånga ning huvudsakligen på Tysklands 
kammarens uppmärksamhet. Därtill bekostnad. De finnas i Tyskland 
fordrades något sådant som en zi- som säga att Tyskland borde gå med 
generskas bedrägliga förfarande på en budgetsnedskärning överlag 
emot herr wennerström, som av hen- av 25 % för att äntligen bryta den 
ne i sin ungdom blivit spådd att en brottsliga cirkeln. Men de äro fä. 
dag varda landshövding samt fader De flesta anse att detta vore högst 
til l I2 barn. Efter detta och andra orättvist mot Tyskland. 
för frågan lika belysande anföran- Vad det alltså gäller om konfe- 
den föll motionen med fem eller sex rensen skall ha någon utsikt att lyc- 
röster till förmän för upphävande kas, del är att finna en linje som 
av straffbestämmelserna emot en kan accepteras av både Tyskland 
kompakt majoritet. och Frankrike. Annars hade del va- 

I andra kammaren avslogs motio- rit bättre att inte sammankalla nå- 
nen utan någon debatt. gon konferens. Det gälla Verkligen 

inte bara att fylla i siffror, där kon- 

tä 

- 
under förutsättning att intet rubbas 

om nedrustning av de besegrade. 

Frän det motsatta hållet påpeka- Ännu en biträtts av Eng land. 

hävande av straffbetämmelserna för fast vid ett absolut motstånd, om inte längre amma prestige. 

Herr Hellbergs eget försök att läg- stående armé. Enligt del förelig- underhandlingar, där de mäktiga äro 

Elin Wagner. ihjälplågad, skulle han inte klara att förberedande konferensen under sex 



Detta allvarliga 
Tidevarvsnummer Motioner om. vanartslagen. fullständigas här genom 

R 
motionärer i båda kamrarna ti l l  pro- 
tester. 

egeringens förslag ti l l  vanarts- nas de Atgärder, som av kungl. maj:t ändring av lagen om samhällets bar- 

föreslås, erbjuda några möjligheter navård, att denna lags tillämpning att nå vad man med kommer att utsträckas till ungdom 

motion i första kammaren de krav, na godtyckligt fåtal av sedeslöst le- att i händese föreliggande lagför- Jag underhåller mig med bödeln. För hade lyckats. Dom hade jag tyckt synd 
som hon vid fjolårets riksdag fram- vande personer att kunna nås av slag icke antages, nu gällande lös- en halvtimma sedan bläddrade jag i mina om. En fiende kan man väl inte ha med- 
förde: alt ungdom under 21 år bör dessa lagbestämmelser, även om till- drivarlags tillämpningsområde änd- franska böcker. I Disraelis Biografi av lidande med.. 

Andree Maurois och i Renan, Renan! Så, det fick jag. Och nu frågar jag 
och nu underhåller jag mig med den nye vidare. omhändertagas enligt barnavårdsla- lämpningen blir den allra strängaste. ras från 1 8  till 2 1  år. 

gen och icke enligt vanartslagen. Att Detta erkännes även av departe- »Anser ni an man bör avskaffa döds- 
ingripandet mot otuktigt levnadssätt mentachefen (sid. 29) som uttryck- 
och provokation till otukt etc. - ligen betonar att ,ingripande skall tar begära det kungl. maj:t till 1932 annonserade man efter en ny. Det var straffet». 

många, som sökte platsen. Bland andra Bödeln funderar. Det är ju ett exi- 
tredje paragrafen, första mom. - ske allenast i begränsad omfattning, års riksdag ville inkomma med för- en ingenjör, men han blev inte den lyck- stensproblem för honom, och en världs- 
bör ske enligt strafflagen - med er- i det att endast svårare former av se- slag till ändring av strafflagen efter Iige. Denne mannen segrade över de an- åskådning och en världsordning har han 

»Odjuren måste utrotas», säger han forderliga tillägg - i stället för ge- deslöshet bliva föremål för åtgärder». ovan angivna grunder. 
Mänsklighe- nom vanartslagen och att redan före- Det första och väsentligaste syfte- 

fintliga lagbestämmelser utnyttjas i Han hängde ten måste befriar från dem. Man behö- malet med denna lagbestämmelse, 
den utsträckning de medge, ti l l  skydd nämligen samhällets skyddande mot Sonen. Antal ver inte ha medlidande med dem. De för- 
mot sedeslöst levande personers sam- de sedeslöst levande personerna sy- Socialdemo-, framförda i första kam- Kozatek, går i faderns fotspår. Antal tjäna repet. Den, som domaren dömer, 

nes sålunda med de föreslagna åt- maren av hr Möller, i ind ra  av hr Kazatek är den nye bödeln. han skall straffas. Jag talar inte i min 
Man kan inte säga att bödeln är de intresse. Jag önskar, att staten inte be- hällskadliga levnadssätt. 

Det skulle betyda, att det 
strida, att borttagandet i 1931 års kunna komma att vinnas. För det förslaget, samt hemställt att vid ut- föregångarna i yrket. och han sätter inte inte längre fanns några dåliga människor 
förslag av villkoret om ärlig försörj- andra kan det starkt ifrågasättas om arbetandet av nytt förslag i ämnet de heller på sig fracken som hans salig far. på jorden utan bara goda. Jag ar en 

ning vid ingripandet i vissa närmare denna paragrafs andra syftemål, i motionerna framförda synpunkter- Han är klädd som en välsituerad bonde. stark man, och stark var min salig far 
Men han är en jätte, 186 cm. lång och också. Och det är Gudi behagligt, att specificerade fall, är ett steg i den nämligen att tillrättaföra vederböran- na måtte bli beaktade. väger 120 kg. En gång i världen var 

Motionärerna påpeka att 1931 års jag ställer min styrka i det godas tjänste». 
av henne åsyftade riktningen. han champion i tungvikt. Nu sportar hin Så där, där ha vi nu bödelns etik. Nu de ti l l  ett ordnat levnadssätt härige- 

Det är ett förslag i stort sett lider av samma inte längre. Han är fyllda 44 år. 
propositionen åsyftat. tages i viss av alla sakkunniga erkänt faktum. brister som föregående års och vid- sysslar endast med allvarliga ting. Han 
mån tillbaka genom bestämmelsen i att tvångsinternering av vuxna per- hålla alltså sina anmärkningar frän hänger. Eller. som det officiellt heter, »Tja, man har så mycket att göra 

21 paragrafen, tredje stycket, där soner sällan återför en sedligt för- I fjol. Lösdriveriet bör kriminalise- han verkställer domen. Dessutom är han Och när kvällen kommer, är man trött... 

I ras. Behandlingen av det sedeslösa hudflängare. Han slår ihjäl herrelösa Men om söndagarna, då läser jag. Krigs- 
hundar och dissekerar döds hästar. Detta böcker och sånt. Bara bra böcker.» det heter: 

Är fråga om vanart. som avses i detta hänseende nås säkerligen hatt- levernet skiljas från ingripande mot har varit hans sysselsättning i 25 år. 
3 § under I, må ärendet ej överlämnas till re resultat genom den enskilda verk- lösdriveriet. Långt ifråga att tillmö- »Det ligger i vår familj», säger han På skrattfilmer, 
vårdnadskollegiets provning, med mindre samhetens stödjande och tillrättafö- tesgå detta krav, har det kungliga »mina bröder äro också hudflängare. Min Jag skrattar så gama. T.ex.Chaplin, 
den felande undandrager sig att efter för- förslaget utvidgat möjligheterna ti l l  far var hudflängare. innan han blev bö- herrn har väl sett honom, den lille magre 
måga ärligen försörja sig eller till följd Fröken Hesselgren yrkade i sin ingripande mot vuxna människors del. Det är ett fint a h  trevligt göra. karlen i de förbannat stora skorna 
av hans leverne uppenbar fara är för han- 
den, att han icke kommer att efter för- fjolårs 

lag har uppkallat ett flertal En intervju med bödeln. 
Av Georg Balint. 

Fröken Hesselgren vidhåller i mer endast ett av polismyndigheter- 
under 21 år; och 

Vidare yrkas att riksdagen beslu- ungerske bödeln. Nar den gamle dog, 

dra, därför att hängning är tradition i också att försvara. 
hans familj. Hans far hade varit bödel. 
För trettio år sedan Kick fadern till ar- slutligen med stor energi. 
betsplatsen klädd i frack. 

ocialdemokraterna ha i gruppmo- efter alla konstens regler. 

Fröken Hesselgren vil l icke be- gärderna endast i ytterst ringa grad Per Albin Hansson, yrkat avslag på korativ. Han är inte klädd i rött som hövde mig. 

Men den likhet inför lagen, som nom kommer att ernås. Han är det estetikens tur. 
»Vad läser ni?» frågar jag honom. 

kommen individ på rätta vägar. 
»Går ni på teatern?» 
»På »På bio går jag ofta. 

rande åtgärder. 

motion på vissa förändrin- sedliga vandel, genom att dra '" ock- Det är svårt måste dissekera de stora dju- Han ger en ett gott skratt. d::: k 
måga ärligen försörja sig, elfer eljest syn- gar i strafflagen, nämligen s t ra f f  så de halvyrkesprostituerade under inte heller så lätt an slå ihjäl en hund. skratta ihjäl mig.. 
nerliga skäl därtill äro.» Det fordrat yrkesskicklighet.» Bödeln går gärna på cirkus. Om som- 

Lagen kommer enligt de nya be- Bödeln har röda fläckar i ansiktet och maren jagar han. På det hela taget för 
betydande inskränkning i samhällets dom eller person med viss beroende stämmelserna fortfarande att verka små, sura blå ögon. Han har också en han ett harmoniskt enkelt, sunt liv. Han 
möjlighet att inskrida mot det sedes- ställning till provokatören», samt en ensidigt och drabba framförallt kvin- hustru. Hon är blek och mager och rätt är en stor optimist och en liten epikuré. 

lösa levernet i och för sig hos van- »Det är min far, som lärt mig hur man gör en gott att skratta och vara glad. 
artig ungdom. Dömes sådan ungdom angående skyddsåldern. Dessa yr- a l l  gälla ett godtyckligt utvalt fåtal skall hänga», berättar bödeln. »Far tog »Sorger och bekymmer kan jag i nb  för- 
däremot efter barnavårdslagen fin- kanden vidhållas, då en omarbetning och alltså i hög grad förfela att be- alltid med oss barn, när han gick till sitt dra. Jag behöver inte heller göra mig 
nes ej denna inskränkning. några bekymmer. Mitt samvete är rent. 

Fröken Hesselgren understryker fer i strafflagen och en rigorösare l iga element, som den är avsedd att pojke och har alltid haft lätt för att taga Jag utför mitt arbete ärligt och redligt, 

Slutligen. att man måste söka nå och mera utsträckt användning av re- träffa. Avsikten med de enskildas efter. Min far arbetade skickligt och och jag hoppas, att man aldrig skall be- 
var alltid ytterst noga. Det trasslade sig höva beklaga sig över mig i framtiden.» 

vanarten på ett så tidigt stadium som dan nu gällande bestämmelser skulle tillrättaförande kommer likaledes att aldrig för honom. när han hängde. Han 
möjligt, om varaktiga resultat skola på en enklare och genare väg föra till förfelas, eftersom tvångsinternering blev en allmänt aktad man.. Och nu 
vinnas. Om barnavårdsnämnderna de mål den föreslagna vanartslagen visat sig vara en ineffektiv rädd- vill jag gå i hans fotspår. Jag är nöjd 
finge fortsätta sin verksamhet efter ningsåtgärd. med min yrke. Det ar ett solitt yrke. 

åsyftar. 
samma linjer för samtliga ålders- ett nyttigt yrke.» ansiktet är nästan 
grupper UPP till 21 år, skulle det ti l l  ingripande som finnas enligt re- önskemål från 1930: att Iösdrivarla- rörd. Allt är så enkelt. Hans yrke är 
förebyggande arbetet säkert kunna dan nu förefintliga lagar och förord- gen må upphävas utan att ersättas solitt. Hans arbete fordrar konstförfar- 
ge goda resultat. Hon anser sålun- ningar mot fylleri och dryckenskap med någon ny lag och ungdomen om- na händer. Renan och Tolstoi ha skri- 
da, att et t  fullföljande av departe- samt överförande a" smitta, i lagen händertagas med förebyggande at- vit förgäves, Rembrandt har målat far- 

barnavårdsnämnderna taga hand om Franciskus av assiai har predikat mentschefens viktiga förslag att låta om förvaring a" förminskat tillräkne- gärder; att förledande till otukt må 

liga förbrytare, förrnyndarlagen etc. straffas enligt strafflagen eller vissa Vad betyder deras insats, när allt är så 
all vanartig ungdom under 21 år ordningsföreskrifter och inte efter enkelt: »Min far han förstod sig på häng- 
måste, för att ge det önskade resul- På grund av vad i motionen an- särskild vanartslag; a l t  ungdom un- ning, han.» 
tatet, åtföljas av bestämmelsen, att förts yrkas der 21 år måtte behandlas enligt För att erhålla bödelposten är det inte 
detta genomgående skall ske enligt att vanartslagen må äga tillämp- barnavårdslagen av den med ökade tillräkligt att ha familjetraditioner.Det 
barnavårdslagen. befogenheter utrustade barnavårds- dig praktik. Och Antal Kozerek hade 

Vad beträffar åtgärder för bekäm- nämnden; att den enskilda hjälpverk- praktiserat. När? Naturligtvis under kri- 
pande av sedeslöshet hos myndiga år; samheten kraftigt må understödjas get. Jag ber honom att berätta om sin 
personer. fortsätter fröken Hessel- avslag å 3 §; När jag intervjuar en berömd 

skådespelare, så ber jag honom alltid att 
berätta om sitt första uppträdande på gren, synes det nu framlagda försla- samt i övriga I härav betingade sexuell Upplysning. 

get icke erbjuda något som helst ändringar; scenen. Och bödeln berättar: 
tillmötesgående gent emot de starka »Det var i rysks Polen under kriget. 
krav som från kvinnohåll framförts, samt att riksdagen beslutar begära err Reutersköld, bondeförbun- Tre utav våra fångar hade blivit dömda 
att denna fråga skulle helt lösgöras att kungl. maj:t till 1932 års riksdag Herr yrkar i motion i första till döden. Jag skulle utföra arbetet, Jag 
från lösdrivarlagen. Icke heller sy- ville inkomma med fördag till sådan kammaren avslag på propositionen. var litet nervös. Var rädd för att det 

Han ansluter sig i motiveringen till inte skulle gå i Iås. Di t  var första gån- 
kraven på den »sociala vanartens» gen, och inte hade jag de riktiga gre- 

jorna heller. Vi sökte ut ett passande 
skiljande från lösdriveriet och fram- träd. Och så hängde jag dem Den ene 
håller att åtgärder mol denna hör värjde sig ursinnigt. Men jag är en kraf- 
ske genom en speciellt därpå inrik- tig karl (ett oroväckande skratt). Jag 
tad barnavårds- och ungdomslag- klämde till pojken om strupen, och så 

var det färdigt. När jag såg, att tungan 
åkte ut. blev jag lugn. De andra klarade stiftning. 

jag bättre. Jag fick t. o.  m. beröm.» 
Och fastän jag vet, att hin kommer att 

Slutligen J .  Ekman i första kam- löjlig och dum. frågar jag honom: 
maren om vissa åtgärder för att be- »Tyckte ni inte ända, att det var synd 
reda sysselsättning eller arbetsan- om dem?» 
ställning åt sådana hjälpbehövande Han svarar med ett nedlåtande leende: 

släppa livet till, om deras djävulska plan som lagen avser. 

för provokation till otukt, särskilt då lagbestämmelserna. 
Häri ligger. så vitt man kan se, en denna provokation riktas mot ung- 

reformering av lagbestämmelserna nor och medellösa. Den kommer vacker. Hon ser upp til l  honom, Han säger, att livet är skönt, och att det 

av dessa och kanske andra paragra- fria samhället från de samhällsvåd- arbete. Jag var pigg och vaken som 

(Till svenska av Daisy Müller-Hill.) 

Slutligen påpekas de möjligheter Motionärerna fasthålla vid sina 

ning endast å personer som fyllt 21 

och att åtgärder vidtagas för ökad debut. 

lutligen motionerar högern genom förakta mig och tycka, att jag är både 
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