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Vad har hänt? 
NATIONALMUSEUM HAR 

ÖPPNAT en utställning av 
barnteckningar. Del är 7-15-ärin- 
gar från folkskolor i Stockholm, Gö- 
teborg och Gävle, som visa vad ge- 
nomsnittsbarn förmå under lämplig 
ledning. D.v.s. i detta fall huvud- 
sakligen frånvaro av inblandning 
frän lärarens rida. Det är mycket 
vackra saker. Som ställas ut. Fär- 
gerna äro överdådiga, säkra. djärva. 
Fantasien gränslös - motiven växla 
från sagokaktusar ti l l  Moses med la- 
gens tavlor, Jakobs dröm, modern 
storstad. Utställningen hör intres- 
sera människor frän de mest skilda 
områden. 

KINESISK-JAPANSKA KON- 
FLIKTEN har fortskridit så 

längt att de båda ländernas delega- 
ter inför Folkförbundsrådets sam- 
manträde i Paris gjort följande fred- 
liga meddelanden: Inga nya kine- 
siska truppkoncentrationer ha före- 
tagits. De japanska trupperna tåga 
tillbaka, trafiken är normal på öst- 
kinesiska järnvägen. 

Japans ställning har under tiden 
befästs i Mandschuriet. Kellogg- 
pakten blir inte längre nämnd under 
Parisförhandlingarna. Folkförbunds- 
rådets avgörande är ovisst. Om Ja- 
pan hade beräknat att vinna sitt 
syfte med väld. därför al t  det på 
fredlig vag aldrig skulle tillerkänts 
makten i Mandschuriet; och om Ja- 
pan skulle lyckas på den vägen - 
vad har då Folkförbundsrådet att 
säga ti l l  sitt försvar? 

SEDAN HANDELSMINISTER 
RUNCIMANS förslag om 100- 

procentiga tilläggstullar för vissa 
varor som importeras i »onormal 
mängd», gått igenom i engelska par- 
lamentet, har högerpartiets jord- 
brukskommitté begärt motsvarande 
skydd för jordbruksprodukter. Höga 
skyddstullar för järn- och ståIvaror 
väntas. Samtidigt prolesterar re- 
geringen mot de nödfallstullar, som 
genomförts i Frankrike. Situatio- 
nen är lärorik! 

Europas tullmurar. 

Osynlighetshättan. 
Historia sedd inifrån, av Elin Wägner. 

»— T y  nu tänker jag mest på hur 
underligt del ör, att bakom den som 
syns eller skriver och talar, nästan 
alltid står någon tyst, okänd - eller 
kanske förklädd — varelse, någon 
som varken syns eller talar eller 
skriver, men som bär och hjälpen 
den dör store, beundrade, fast med 

osynlighetshättan säkert på! F ö r  en 
man har det ibland varit hans hust- 
ru Men det kon också ha varit en 
ringa vän eller en hängiven tjänare 
Det kan också vara någon som är 
död, kanske för länge sen, mon som 
alltid är med ändå.» 

Detta citat ur Emilia Fogelklous 
nyutgivna essaysamling: »Den allra 
vanligaste människan», får en sär- 
skild belysning och mening om man 
sammanställer del med hennes bi- 
drag i Lindbladska förlagets nya 
samling Hågkomster och minnen. 
i år ägnade Karlfeldt och Söderblom. 

Tron på »de stora namnlösa, som 
leva sitt l iv i oåtkomliga djup. och 
som bilda den hemlighetsfulla grun- 
den och förutsättningen för de verk 

som de synliga hjältarna fä utföra. 
kommer alltid fram i indisk mystik. 
Emilia Fogelklou har fört in den i 
vår historia, ja, överallt där hon 
forskat i historien. Hon har fört 
den in i nuets liv, så som hon gör 
det här i sin uppsats,. som bär som 
en förklädnad den torra titeln: Från 
Olaus Petri-stiftelsens grundlägg- 
ning och tidigare arbetsår. 

Detta kan hon göra därför att hon 
är hemmastadd i den avsides värld, 
som är nedsänkt i dan vanliga värl- 
den men så svår att hitta därför att 
den aldrig annonserar, reklamerar 
eller ropar för att väcka uppmärk- 
samhet. 

Hennes bidrag i samlingen som 
för övrigt bildar ett mycket intres- 
sant tidsdokument. karaktäristiskt 
för bidragsgivarna och skildringar- 
nas föremål, blir därför berättelsen 
om en okänd, ti l l  Denna dag full- 
komligt okänd kvinna som gav ini- 
tiativet och medlen ti l l  Nathan Sö- 
derbloms förberedande ekumeniska 
arbete genom Olaus Petri-stiftelsen. 

(Forts. å sid. 4. 

Yrkesval och kriminalitet. 
Rön och iakttagelser från Österrikes Bona. 
A v  ELSA BJÖRKMAN-GOLDSCHMIDT. 

Inte långt ifrån Wien ligger del gamla 
slottet Kaiser Ebersdorf, numera en 

ungdomsfängelse, en uppfostringsanstalt 
ett lärlingshem, hur man vill kalla dal 
Vart och ett av namnen är betecknande 
men även alla tre tillsammans. 

En En »Svindlar» typ. 

Till Kaiser Ebersdorf komma ungdom- 
liga brottslingar sars ålder skyddar dem 
för den allmänna rättvisan, men som av 
»Jugendgericht» (ungdomsdomstolen) 
ådömts frihetsstraff — även vanvårdad 
ungdom. unga lösdrivare, förrymda lär- 
lingar a h  »hittebarn» som inte höra 
hemma någonstans. Från 8 till 18 års 
ålder kunna alla dessa kategorier hän- 
visas till uppfostringshemmet för gossar 
i Kaiser Ebersdorf. 

Ledningen känner naturligtvis till vad 
som fört de olika pojkarna till detta 
hem — men det är en sak som princi- 
piellt hålles absolut hemlig. Från del 
ögonblick pojken inträder i hemmet ta- 
las aldrig mera därom och pojkarna äro 

sinsemellan ej grupperade därefter Det 
förflutna är som utsruket och full möj- 
lighet till ett »nytt liv» erbjudes. Jugend- 
gericht har också lyckats genomdriva 
den »äkta» villkorliga domen,. d.v.s. 
sker inget återfall under tiden i Kaiser 
Ebersdorf så är fallet fullständigt utplå- 
nat - återfinnes ej mera i polisens anna- 
ler. Det är också överlämnat 61 hem- 
mets ledning att avgöra om en förseelse 
skall anmälas eller ej. 

Statistiken över pojkarnas härkomst 
talar ett tydligt och ganska hemskt 
språk: SI % av de unga brottslingarna 
äro s.k. krigsoffer (43 % stupade fäder, 
8 % krigsföljder = fäderna invalider) 30 
% av föräldrarna äro bevisligen drinkare, 
ungefär 10 % av pojkarna veta ingenting 
om sina dagars upphov a h  14 % ha 
aldrig haft en egen säng! Hemmet 
rymmer för närvarande 300 elever men 
dit  är meningen att komma upp till när- 
mare 1,000. 

Dess inredning är allt annat än luxulös. 
De stora sovsalarna i det gamla slot- 
tets välvda hallar äro överbefolkade. 
(En utvidgning är under arbete.) Sän- 
garna se ganska torftiga ut: halmmadras- 
ser överdragna med grovt tyg. en liten 
kudde och två skäligen tunna filtar. 
Handduken som hänger r id varje säng 
är ej obetingat hel. Torftigheten är 
emellertid på intet vis princip — anstal- 
ten är inte rik och alla pengar på först 
och främst åt till maskiner, verktyg och 
material i arbetssalarna. Dessa ge där- 
emot intryck av stor trivsamhet, det I 
glada och ljusa rum, väl uppvärmda. Här 
äro v i  framme vid Kaiser Ebersdorfs le- 
dande tanke: arbete och intresse för ar- 
betet. Det riktiga arbetet åt den riktiga 
människan. Det är på denna punkt som 
Kaiser Ebersdorf samlat så många märk- 
liga ron och nått så uppseendeväckande 
resultat att anstaltens rykte har spritts 
över hela Europa. 

Förutom lärare och hanverksmästare 
har skolan även en s. k. yrkesrådgivare, 
ingenjör Schürer Y. Waldheim, och det 
är till honom jag har att vända mig i 
och för närmare upplysningar. Till min 
stora förvåning tas jag emot på flytan- 
de svenska! Herr Schürer har nämligen 

(Forts. å sid.4.) 

En ny utrikespolitik. 
vrustningen Ii ,  ej pågå i snigel- »A fart» heter det i rubriken till SO- 

cial-Demokratens redogörelse för parti- 
styrelsens utlåtande över de avrustnings- 
motioner. som inkommit till socialdemo- 
kratiska partikongressen. 

Det är mycket riktigt a h  bra sagt, 
a h  ingen skall heller förneka partisty- 
relsens rätt att säga att de socialdemo- 
kratiska partierna »sedan länge energiskt 
arbetat i avrustningens linje». Men en 
sådan påminnelse om vad fordom gjorts, 
skulle alls Icke ha varit behövlig för en 
partistyrelse som sagt ifrån att den an- 
såg något skulle göras far avrustningen 
nu. Och det anser den inte. Det är vad 
vi veta förut, men här står det igen i en 
kort och oförglömlig formulering. »Nå- 
gon anledning till ett ståndpunktstagande 
(i avrustningsfrågan) föreligger dessför- 
innan icke» (d.v.s. icke innan försvars- 
kommissionen avslutat sitt arbete om- 
kring 1935). 

Ingen anledning! O. Herre Gud. 
Samarbetskommittén för fredsfrågor 

har lyckligtvis en annan uppfattning. Den 
har helt enkelt börjat driva utrikespoli- 
lik på sista tiden. Den har i namn av 
233,000 medlemmar vänt sig till härva- 
rande kinesiska a h  japanska ministrar 
med en erinran om att den svenska opi- 
nionen står bakom Folkförbundesrådet i 
dess ansträngningar att bilägga konflik- 
ten mellan de båda orientaliska makter- 
na och givit Rådets ordförande. Briand. 
en uppmuntran med ett tacksamhetstele- 
gram. 

För vår del skulle vi kanske ställt oss 
en aning betänksamma a h  åtminstone 
säkerligen likgiltigs inför dessa erinrin- 
gar till Japan och Kina att göra sin för- 
bundsenliga plikt, om icke det hänt rn 
samarbetskommittén - som härvid har 
det stora flertalet anslutna föreningar 
med sig - samtidigt gått rakt på ett 
svenskt problem och vänt sig till rege- 
ringen med begäran om att vi här i Sve- 
rige måtte helt enkelt ta  5 % a~ vår för- 
svarsbudget och ställa dessa millioner till 
nationernas förbunds förfogande ratt av 
detsamma användas för bispringande av 
nationer som åsamkats oförvållad skada 
genom naturkatastrofer och dylikt». I 

motiveringen till sin begäran anger sam- 
arbetskommittén att den därvid närmad 
tänkt på den stora översvämningen i 
Kina och dess offer. Detta gör det möj- 
ligt att över huvud häva upp rösten i 
den japansk-kinesiska frågan. 

Samarbetskommitténs skrivelse till re- 
geringen är säkerligen den första i sin 
slag. Åtminstone är det oss icke bekant 
att svenska regeringen tidigare fått mot- 
Inga an allvarlig hänvändelse om att ta 
av försvarsanslaget en bestämd summa 
för att Skänka den till nödlidande i an- 
dra länder. Att även dessa millioner i 
verkligheten skulle i djupare mening bli 
använda i försvarssyfte — det är en ny 
tanke. så ny att flertalet har svårt an 
fa t ta  den. Mången, som skulle vara med 
om att ge hela eller halva eller åtmin- 
stone tionde av fjärde huvudtiteln till våra 
egna arbetslösa, uppreser sig mot idén 
att kasta dessa pengar på kineserna som 
icke äro så nära till det. En sådan mak- 
tion som är fullt naturlig, kan endast 
bemötas med en erinran om att arbets- 
löshetens orsaker äro internationella och 
kräva internationella åtgärder, samtidigt 
med hjälp nationsvis till de individer som 
drabbats av den. 

Med sin skrivelse har samarbetskom- 
mittén velat ge ett exempel på vad som 
menas med en ny positiv försvarspolitik. 
Däri ligger dess värde. 

Ordföranden i samarbetskommittén är 
kapten C.J. Brunskog. Såsom militär 
är han säkerligen beredd att svara på 
frågan från vilka poster i fjärde huvud- 
titeln de 6 $ i millionerna skulle kunna 
tagas. Vi ha ju en mycket hög utgifts- 
siffra för vår krigsberedskap i förhållan- 
de till vår folkmängd, d att det torde 
inte vara omöjligt att spara på anslagen 
till övningar och nyanskaffningar. 

Den enkle lekmannen läser i dessa da- 
gar om att paraduniformen för truppför- 
band skall slopas från och med 1 januari 
nästa år och att den personliga parad- 
uniformen skall bestå av ett blågult 
skärp, »för generalspersoner ett förenk- 
lat skärp». Han undrar så om inte även 
här finns någon möjlighet att göra be- 
sparingar . 

Devinez. 

Om straffet 
i .  uppfostran. 

el hände för ett par veckor se- D dan I en sydsvensk stad, att 
en trettonårig skolpojke sköl sig på 
skolgården. efter att ha fått fem var- 
ningar med sig hem ti l l  Mårtenslo- 
vet. Om forhällandet mellan poj- 
ken, hans lärare och föräldrar med- 
delas intet ofördelaktigt. Där skulle 
inte ha varit fråga om några bestraf- 
fande åtgärder från föräldrarnas si- 
da för de dåliga betygen. Gossens 
förtvivlan kom som en fullständig 
överraskning. 

Här kastas åter ett blixtljus över 
den barnsliga värld. där katastrofer- 
na fä proportioner, Som en vuxen 
aldrig kan genomskåda. Där sätter 
man t i l l  livet för att rädda sig undan 
den oduglighetskänsla, som gör del 
outhärdligt. Förhällandet t i l l  straff 
och beröm inom denna känsliga 
värld är också ett  kapitel, som sys- 
selsätter psykologerna i mycket hög 
grad. 

Den allra första verkan av ett 
straffsystem - vare sig det gäller 
för vuxna människor i et t  samhälle 
eller för barn t. er. i en skola eller en 
familj — är att del delar upp indi- 
viderna i två klasser, skriver bl. a. 
d:r Siegfried Bernfeld, den store 

Berlinpsykologen. De straffade och 
de ostraffade -de onda och de go- 
da. Det är inte sagt att man med 
straffen uppnår det mål, som frän 
början var meningen med uppfost- 
ran, men uppdelningen åstadkom- 
mer man alltid, med allt vad därtill 
hör av intensiva ångest- och skam- 
känslor, isolering, medvetande an 
att inte vara älskad å den ena si- 
dan, a den andra trygghet, tillfreds- 
ställelse med sig själv, stolthet och 
känsla av eget värde och omtyckt- 
hel. Dessa verkningar följa alltid 
med straffet, även om det inte för- 
siggår under gamla former, såsom 
t. ex. stryk eller skamvrå. En lik- 
nande verkan kan också det över- 
drivna berömmet ha i uppfostran: 
fag duger inte, jag har inte fått he- 
röm som alla andra tär. 

I ett specialnummer helt ägnat 
straffets roll i uppfostran, av Tid- 
skrift för Psykoanalytisk Pedagogik, 
som ges ut i Wien. förekommer en 
uppsats av en lärare, som inom ett 
Industrisamhälle gjort undersöknin- 
gar i en folkskola över barnens sätt 
att reagera inför kroppslig aga. 
Barnen fingo själva besvara vissa 
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En väg 
ur avrustningslabyrinten. 

tt i dessa dagar samla folkopi- A nionen till ställningstagande 
inför den om ett par  månader sam- 
manträdande avrustningskonferen- 
sen, är inte något lätt företag. Kon- 
f l ikten mellan Kina och Japan kastar 
sin mörka slagskugga framför sig. 

Den svenska kronan faller i vär- nen utlöst, bådar heller inte gott för 

de. V i  ha förut var i t  så högfärdiga av rustningsminskningen har behovet 
över, a t t  den var så säker. Men hur större än nu. Ma t  60 a 70 miljoner 
dess penningpolitik skötes vet i människor i den vita världen utanför 
grund och botten inte svenska fol- produktionen, om de arbetslösas fa- 
kel. Vi få inte höra, v i lka handlin- miljer till rustningsändamål i värl- 
gar och förhandlingar, som föregått. den. Vilka, som till sist ska bära de 
Man  säger OSS, at t  vår ställning är dubbla bördorna av utgifter för ar- 
förträff l ig, sedan få v i  vela, a t t  betslöshet och rustningar. är svart 
guldmyntfoten upphört, emedan det- at t  förstå. Med den numera t i l läm- 
ta var nödvändigt. Och det var pade sparsamhets- och löneminsk- 

ningspolitiken krymper skatteunder- 
förvisso nödvändigt. När in te  till- laget alltmera samma", 
räckligt med guld finns, kan man  

gränsat. Därpå sjönk kronans v%- politiska partierna. 
de. Man sökte fö l ja det engelska Ett försök att belysa hithörande 
pundets kurs. Men det gick inte, frågor gjordes v id de av Göteborgs- 
Pundet är icke l ika med 18,15, där- kretsen av Kvinnornas Fredsförbund 
för att man utfärdar en sådan be- och Samarbetskommittén för freds- 

frågor anordnade studiedagarna i 
stämmelse. Pundet har sitt värde Göteborg den 1 6 - 1 8  dennes. Före- 
och kronan sitt, beroende på re- läsningsserien, som fått titeln: »In- 
spektive länders stallning. Och så för avrustningskonferensen 1932», 
måste man överge pundet, och va- behandlade dels de polit iska partier- 

Den 28 n o v. 1 93 1. 

Kronans sjun- 
kande värde. miska politik, nationalistiska ekono- 

e j  ha skyldighet att lämna ut obe- Fredsorganisationerna och de 

lingen redogjorde Göteborgskretsens 
ordförande fröken Karin Cardell. 
Även Ekeredsresolutionens tre prin- 
ciper för nedrustningen framlades av 
dess initiativtagare fru Rut Adler. 
Dessutom talade fil. d:r J. Julén om 
»Fredsresolutioner med kristen mo- 

Avrustningskommissionens 
arbete: En för ram siffror. med plats 

tivering,. 

Sista dagen hade reserverats för 
två föredrag, ett av kapten C. J. 
Brunskog till nedrustningskonferensen» 
och ett av f ru  Elin Wägner om »En 
väg ur avrustningslabyrinten». De 
båda talarna kompletterade på ett 
utmärkt sätt varandra. Kapten Brun- 
skog gav en utmärkt exposé över av- 
rustningskonferensens förarbete, 
speciellt konventionsförslaget, E l in  
Wägner synade prohlemet ur den en- 

beredande avrustningskommissionen 
slutande teknisk natur. Efter fem 
års arbete har den framlagt et t  för- 
slag, som egentligen b lo t t  är en ram, 
där siffror skola stoppas in. Alla 
förslag rörande kvantiteten av strids- 
medel' skall fastställas av konferen- 
sen själv. Det  blir, som kapten 
Brunskog framhöll, blodigt spännan- 
de diskussioner i Genève, när kon- 

skildes synpunkt. Så som den för- 

Från London 
till Paris. 

Reflexioner kring 11-november- 
minnet 

C h a m p s  Elysées står i en strålande 
festskrud. På alla fasader fladdra 

trikolorerna i väldigs buketter och utmed 
själva avenyn paradera trupper i oänd- 
liga kolonner. Det är hela den franska 
armén i sammandrag. rom defilerar i 
dag. Så långt ögat når ser man bara 
soldater, av alla vapenslag och alla ra- 
ser, vita, gula och svarta, till häst och 
till fots. i livréer och khaki, i g i d -  
kaskar och stålhjälmar. Det är den II 
november och tolv d i  sedan - ja, ser 
man efter i en engelsk tidning heter del, 
att det är tolv år sedan vapenstillestån- 
det och freden, men för fransk press är 
del tolv år sedan den stora segern. Nät 
klockan närmar sig elva är det fullpac- 
kat på Place de l’Etoile, kring triumf- 
bågen står en hedersvakt på parad och 
framför Den okände soldatens grav fladd- 
ra hundratals fanor från alla de alliera- 
de makterna. En elegant bil kör i en stor 
cirkel ända upp till en av de stora fres- 
kerna och man skymlar on liten skallig 
herre med stort pipskägg - monsieur le 
president. 

Kort efteråt dånar ett kanonskott och 
med ens blir dal alldeles tyst, allt liv 
stannar av. alla blotta sina huvuden. man 
hör blott fanornas sus och hästarnas 
stampningar. Efter en minut - i Ens- 
land dröjer man två - skakas åter luf- 
l i n  och nu ljuder l ä n t  svagt och sakta 
och en smula sökande men sedan allt 
starkare och allt mera jublande - aux 

I London är al l t  slut i och med de två 
minuternas tystnad, men vid Triumfbå- 
gen fick man under den följande halv- 
timmen vara med om en militärparad, 
som åt den förtjusta publiken gav allt vad 
den ville ha av kostymhistorisk ståt och 
tekniska kraftresurser. Vilket skåde- 

- men tyvärr icke blott ett skåde- . Och det blev en kuslig tablå, när 
gulingarna i sina svarta vapenrockar de- 

filerade genom Paris centrum, värvade 
legioner, som nu skola värna den fran- 
ska kulturen - man kan hell enkelt icke 
låta bli att länka på det sjunkande Rom. 
A l l r a  sist i processionen körde automo- 
biler med luftvärnsartilleri, varefter ett 
fruktansvärt batteri av moderna. snabb- 
gående tanks rasslade förbi i rasande 
fart. 

M e n  om någonsin Frankrike haft an- 
ledning a l t  triumfera över den II novem- 
ber och över sin seger, så är det väl nu. 
England har definitivt måst kapitulera 
som Europas främsta stormakt, Tysk- 
lands enda stora bundsförvant, Ryssland, 
har vunnits åt den Iranska diplomatin 
och i Washington kunde Laval helt nyss 
uppträda l om fullt jämbördig med pre- 
sident Hoover. Den franska politiken 
må kallas fördärvlig för det internatio- 
nella samförståndet och katastrofal för 
landets framtid, som det nu är har den 
dock lack vare folkets sparsamhet och 
energi fört Frankrike till dess mest glan- 
sande maktställning sedan Napoleon. 

England är desillusionerat och trött på 
europeisk politik, den imperialistiska 
orienteringen är på sätt och vis blott en 
reaktion mol besvikelserna och motgån- 
garna på kontinenten. Tiden för the 
splendid isolation är visserligen förbi, 
men man kan inte missta sig på, att det 
finnes en stark politisk huvudströmning 
åt det hållet. 

En jämförelse mellan de engelska och 
de franska kapitalplaceringarna ger vis- 

armes citoyens! 

utamarknaden är fri. 
I stället vill man försöka inskrän- 

ra importen. Riksbanksfullmäktige 
har träffat överenskommelse med 
Svenska bankföreningen angående 
ridtagande av vissa åtgärder, som 
skulle inskränka krediten i avsikt att 
åstadkomma en inskränkning av sa- 
lan varuimport, sam inte är ound- 
gängligen nödvändig. Hur det kom- 

n o l i k t  är icke, återstår att se. Osan- 
tig början till importreglering, d. v. 
s. importförbud och s. k. tullskydd. 
T y  importförbud och tullar är den 
ekonomiska mul- och klövsjuka, som 
sprider sin smitta från land till land, 
och mo t  vilken man inte känner nå- 
got annat botemedel än nedslaktning 
eller kval fy l l t  genomgående av sjuk- 
domen under sträng isolering. 

Men - ofrånkomligt gör man si- 
na jämförelser. Kronans sjunkande 
värde upptar för  närvarande det all- 
männa intresset, ja, det är något, 
som verkligen lyckats at t  väcka in- 
tresse till liv. Det är alldeles natur- 
ligt, t y  v i  äro alla beroende därav i 
värt dagliga liv. D e l  är också nöd- 
vändigt a l t  r ikets styrelse försöker 
att hjälpa upp välståndet. Vi er- 

nas ställning till nedrustningskon- ventionsutkastet kommer upp till be- 
ferensen, dels fredsrörelsens inställ- handling. 
ning. Nu l iksom tidigare f ick man 
til lfälle att konstatera, att när det Problemet löses inte med ett 
gäller fredsfrågan, sprickan går mel- enbart tekniskt förslag. 
lan höger och vänster. Även om Elin Wägner måste från sina ut- 
samtliga partier deklarerade sin gångspunkter underkänna ett enbart 

senterade de konservativa den nega- tekniskt förslag. E t t  sådant löser inte problemet. Endast på ett ställe 
tiva s 
ö n s k n i n g a r  utan varma välgångs- snuddat v id  k ä r n p u n k t e n  i d e t  man 
De frisinnades och socialdemokrater- Det är när man fördömer bakterie- :: socialdemokratiska stort, fastän kriget.' Samma synpunkter borde 

socialdemokratiskt avrustningsmani- är man behåller rustningarna, är 
fest a t t  peka på. 

Fredsrörelsens det, som om man ville slå ihjäl or- 
krav representerades av Internatio- marna, men ha kvar utkläcknings- 
nella Kvinnoförbundets för fred och anstalter för ormägg. avrustnings- 
frihet deklaration till avrustnings- la byrinten. Med utgångspunkt från 
konferensen. Deklarationen hade kommissionens kvantitativa och bud- 
den 20 oktober samlat 2 300,000 
namnunderskrifter. För namninsam- getära Ett enda rättesnöre går vårt 

handlande f inns det, som håller. Och 
inra endast om hur obeskrivligt lugnt det är. de moraliska värdenas guld- 
vi taga de andliga värdenas fallan- myntfot. 
de kurs. Den andliga slöheten, bris- ligt instämmande i arbetareinterna- 
ten på andligt intresse, andlig styr- tionalens avrustningsmanifest. Man 
ka, mod och handlingskraft - vem beslöt dessutom hemställa till de 
säger, att det är för den skull, som nordiska ländernas regeringar, att i 
världen l ider nöd! Ändå är det så! Genève la upp de i resolutionen fast- 

Ändå & det så, att: »vad hjälper det slagna principerna "'" gemensamt 
en människa, om hon vinner hela - - - - 

världen och tager skada till sin själ». 

de den stora fördelen av ett enigt lagts på kriget över huvud taget. 

K. C. 



AIban Keyser: Valsarian. En berättelse 
om sång och kärlek. Seelig & Co. 

Föreliggande berättelse handlar om en 
sångerskas väg mot världsberömmelse. 

som, omspänner jordklotet.“ På området grund av vet bristande jag inte, beläsenhet om ungdoms- på Förf. uppehåller sig kärleksfult r i d  he- skrivningen av olika operaarior a h  del 
litteraturen numera är lika larvig och underbara sätt på vilket den sköna sån- 
verkligshetsfalsk över lag, som den var gerskan klarar vissa, berömda prövo- Penningväsendets utveckling. 
i min barndom. Säkert är emellertid, stenar. Utöver detta är det svårt att finna 

Gustav Cassel: Grunddragen i penning- s. k. guldmyntfotens trygga hamn. att ovannämda sovjetryska barnbok i en anledning varför boken alls blivit 
Det är i varje fall knappast far 

präglingsrätt för alla som ägde guld, Förlaget upplyser för att lugna måls- läsarens nöjes skull. 
et är ett drama, som omspän- f r i  guldexport och en inre cirkula- männen, att boken »saknar all politisk D ner jordklolel aeh omfattar år- tion av guldmynt med full laglig be- tendens». Tendensen är emelletid yt- 

tusenden, vars akter här på 168 si- talningskraft Penningens värde kun- terst genomskinlig men acceptabel även 
dor framföras i klassiskt sträng och de då ej sjunka under eller stiga för en kontrarevolutiär som underteck- 
kristallklar form. da barn net Petjkas kärlek l i l t  

som han kommit över i fän- 
diga misstag och oerhörda lidanden dergick tämligen små förändringar gelset är det gamla egoistiska ägande- 

Böcker. Kr. 5:- 
L. Pantelejew: Petjka och klockan. Axel "Eft  drama 

Holmström. I : 75. 

väsendets utveckling. Kooperativa Guldmyntfoten, det innebar då f r i  sitt slag är ett litet mästerverk. skriven. 
Förbundets bokförlag. Kr. 2: 

Elisabeth Bergstrand-Poulsen: Den rika 
vardagen. Norstedt & Söner. Kr. 
4:75. 

»Den rika vardagen» beskriver hur 

Ett drama, där över värdet av den mängd guld det nad. 

man ser mänskligheten under stän- Om straffet i uppfostran. innehöll och guldets eget värde un- guldkl 

brottas med att skapa en fast vär- allt efter rikligare eller knappare till- rättsbegåret. På Klara Zetkin-anstalten »tryggt en sund människa trivs på jor- 
demätare och ett internationellt he- försel på guld i världen. uppfostras han emellertid till en äkta den». Hur härligt hon levde i sitt hårda frågor, om man bör slå barn, eller 
talningssystem. Det måste vara ell I tredje akten se vi det väldiga ansvarsmedveten kollektivist och skänker och ljuva arbete med jord och djur och om del finns bättre slags straff, 
sällsynt företräde för en forskaer moderna bankväsendet växa fram. tillbaka guldklockan. Man får därvid skörd och blommor nere I YIrendsbyg. följderna av för mycket stryk om de 
vars centrala intressen alltid legat på Guldcirkulationen bl ir  onödig genom också veta. hur det nya Ryssland söker den. Det är alltså en fortsättning på kunde beskriva vad de själva känt, penning-, prisbildnings- och kapital- bankernas kassahållning samt cheek- lösa de vilda barnens problem. på et1 författarinnans uppskattade serie från de 
teoriernas område att få leva just och clearingsystemets fulländning. konstnärligt fint sätt har Pantelejw gett gamla stilla tiderna förut skildrade i när de fått stryk. 
nu och gripa in i hände lse r  i den Sedlar utan full täck ing  börja ut- sin berättelse en social innebörd, sam- Värendskvinnor och Värendsmän samt Av 89 gossar och 83 flickor mel- 
period i världens historia, då just givas, bankkrediter till-skapas. När tidigt som han gjort den rolig och under- Livets och årets festdagar. Ett innerligt Ian II och 14 år ha endast 9 gossar 
penningproblemen varit i den aktu- man nu kommit sa långt har dar- hbllandc. k många teckningarna av ljus skiner Over alla dessa hedersmän- ansett att stryk bör förekomma. Ski-  ella politikens brännpunkt som aldrig med guldmyntfotens natur i grund Bruno Fuk. som troget ansluta sig till niikoi och deras värv aeh det framhä- len emot växla från att »det gar onl, förr Särskilt efter 1914 har ju förändras. Mängden av betalnings- stilen och stämningen, öka bokens värde ves ytterligare genom 'de idylliska akva- 
världen varit som ett enda väldigt medel regleras inte automatiskt ge- ytterligare. kan vara skadligt och är ovärdigt», 
laboratorium, där det inför forskar- nom att guldet strömmar in i och ut Den trevlige Petjka blir en typ för den detta varma skimmer mindre en speciali- t i l l  att m a n  slår bara djur, och barn 
nas häpna blickar försiggått et1 ex- ur landet. »Värdet av sedlarna be- proletära ryska ungdomen som upp- tet för Värendsbygden än ett uttryck för är inga djur --- man blir bara dum- 
perimenterande med valutor i hittills stämmes väsentligen av knappheten fostras till ordning, frimodighet, hand- den barndomslängtan, som för en män- mare och kommer inte ihåg vad man 
oanad utsträckning. i sedelcirkulationen» och riksban- lingslust. Svenska barn kunna gott få niska ute i världen, kan komma också de skall --- man måste kunna klara sig 

utan stryk». Ganska gripande äro gigantiska utveckling penningväsen- tydelsen att möjliggöra en omedel- niskor som de själva, orb få en aning ogrumlad lyckas tillbehör, 
det måst undergå, för att den privata bar inlösning av sedlar, som redan om vad som sker där borta. I skolorna I varje fall är det säkert många som de svar som beskriva den våldsamma 
handeln hudar genom sin knapphet praktiskt äro söker man som bekant suggerera dem till skola bli glada åt denna Elisabeth Berg- trotsinställningen från barnets sida 

när det agas. hämdlystnad och 
C. dödsönskningar gentemot föräldrar- 

skulle kunna växa t i l l  en världshus- likvärdiga med guld», 
hållning, där alla världsdelar byta 

na, med därav följande Anger. sitt dagliga bröd med varandra. Sa- ring av diskontot d. v. s. det pris, 
gan börjar då en skön kittel värde- som centralbanken begär för sina 
rades till tolv oxar och en slöjdkun- förskott och här kommer nu förf. in Men akt fem i detta drama är kan- betalningar, krigsskulder och tullmu- På detta sätt kommer uppfostran 
n ig  kvinna ti l l  fyra --- och då ringar på hela den så omdebatterade dis- ske ändå den mest spännande, och rar samt en felaktig kreditpolitik att försiggå med onödig misshus- 
med guldspiraler --- den tidens plån- kontopolitikens betydelse, på växel- för den har ridån ännu icke gått ned. från Förenta Staternas och Frankri- hållning med de uppfostrande kraf- 
böcker - i den urgrå forntiden kursernas bestämningsgrunder och Vad del nu innerst gäller är icke va- kes sida och förtroendets fullstän- terna. Denna sida av problemet har 
grävdes ner i de rikas gravar. på nödvändigheten av att riksban- lutornas avvikelser från guldvärdet diga ödeläggelse. Allt detta har satt 

guldets egna värderörelser priserna i gång nedåt och förorsa- tagits upp bl. a. av August Aichhorn 
tillblivelsehistoria, som börjar i Ly- snittliga prisnivån konstant. Den djupaste svårigheten med guld- kat den mest fruktansvärda arbets- som uttrycker det så: En del av den 
dien i 7:de århundradet f. Kr. Vi  Fjärde akten i dramat handlar om myntfotssystemet är att guldtillför- löshet världen skådat. På grund av energi, som av barnet skulle använ- 
få mycket klart för oss de 17 veder- de »fria valutornas» tid, krigs- och seln i världen sannolikt ej kan hålla den vanvård den internationella das ti l l  att omforma dess innersta 
mödor och III besvärligheter, som krisåren, då sedlarna fullständigt jämna steg med den väldiga och guldmyntfoten varit utsatt för, har lust i  den riktning som den vuxne 
måste övervinnas innan statsmakter- löstes från varje samband med gul- ständigt växande efterfrågan. Och ti l l  sist en rad länder råkat i finan- 
na lärde sig prägla mynt som voro det. Det var då icke fråga om att kan den ej det. ja, då måste knapp- siella svårigheter och tvingats åter avser med ett förbud, övergår vid 
fullviktiga och som stannade kvar i giva dem ett bestämt värde i förhål- heten på guld öka guldets värde och frångå guldmyntfoten, vid vilken de bestraffningen i trotskänsla och di- 
rörelsen, tills man så omsider --- med lande ti l l  guld. utan problemet gällde trycka ned priserna, Sa att v i  ha att nyss med så stor möda klamrat sig rekt motstånd mo l  den vuxnes av- 
England sam föregångsland! ef- att hålla sedelcirkulationen tillräck- motse en hopplös och ändlös depres- fast. sikt. Uppfostras barnet med mild- 
ter Napoleonskrigen seglar in i den ligt knapp fur att varuprisnivån sion i hela världens näringsliv. Del  Vi citera författarens slutord: 

skulle förbliva konstant Förf. vi- är detta faktum som förf. betecknar »En sak torde av allt detta vara 
het kan denna trotskänsla inte upp- 

serligen vid handen att England även ef- sar upp att problemet under vissa som guldmyntfotens paradox. Del klar, och del är att det går icke an stå. Barnets hela energi står då till 
ter kriget sök vidmakthålla sin ställning villkor kan lösas. men också hur oer- kan. säger han, om man ser saken att handskas med världens guldtill- omformningsarbetets förfogade. 
som världens bankir och gjort sitt bästa hört del syndades emot detta pro- på mycket lång sikt. bli omöjligt att gångar hut som helst, utan att en Denna form av uppfostran är alltså 
för att skaffa centralmakterna kredit, gram och med vilka fruktansvärda upprätthålla guldmyntfoten. Den t id fullt planmässig samverkan mellan mera ekonomisk. Slutligen gäller del 
fast ofta med klent resultat. Frankrike följder. kan komma »då det blir guldets tur dem som på detta område ha del emellertid vilket slutmål man avser, 
har däremot i första hand använt sina inflytandet måste 
pengar till det egna landets rekonstruk- man gav ut så mycket papperspen- penningväsen måste byggas på en komma ti l l  stånd. --- --- ---» Män- ett trotsinställt barn eller motsatsen. 

tion och modernisering, men kommer väl gar f i r  att betala krigskostnaderna, rationell betalningsmedelsförsörj- niskan kämpar överallt för herraväl- För de flesta bam är blotta för- 
nu att mera engagera sig på den inter- att milliardenmarksedlarna lågo i ning, som befriats från varje hero- del över naturen och vi  förundras lusten av föräldrarnas eller vårdar- 
nationella marknaden --- fast knappast rännstenarna som avskräde; och om ende av en för penningväsendet ändå över teknikens utomordentliga seg- nas »kärlek» --- uttryckt på olika 
genom något tyskt lån. Av pressen att den l ika fruktansvärda deflations- i grunden så oväsentlig sak som till- rar. »I längden måste del vara all- sätt --- alldeles nog för att de skola 
döma har avogheten och misstänksamhe- period. som följde med åtsramning gången på en viss metall.» deles oförenligt med denna ande att 
ten mot Tyskland icke på många år varit av krediten, höjande av penningens Men ännu äro v i  inte där. ännu lämna en si viktig sak som världens längta efter att genom sin bättring 
så stor som nu. Överallt på Paris gator köpkraft, sänkning av prisnivån med skulle guldet nog räcka, om blott penningvisen utanför en medveten återställa det goda och trygga för- 

hållandet. Denna förlust känns tar ser man varnande affischer med stahl- ty åtföljande ruin för företagarna världens centralbanker kunde enas och rationell kontroll.» 
helmsparader och tysk militär. et är en och ohygglig arbetslöshet. Så stod om en förnuftig »guldsparsamhets- Della skrevs i våras. Ännu ha vi  dem oftast som del bittraste straff. 
makaber blanding av maktkänsla och man inför stabiliseringens problem polilik». 1 Men den inpräglar icke hat och där- 
fruktan som hetsar till ell ständigt: for- och guldmyntfotens upprättande på taren i n  på den nuvarande krisens stället har även England drivits från 

nytt. Början gjordes då England centrala orsaker: guldets ödesdigra guldmyntfoten och världens 'pen- 
med skuldkänslor, som i sin tur kun- 

mez vos bataillons! 
(åter först av alla) knöt pundet fast internationella strömningar. närmast ningpolitik Ser mer hopplöst kaotiskt na leda till nya förseelser. Paris i november. 

(Forts. fr. sid. 1.) 

reller, som pryda boken. Kanske är dock 

Här få vi nu i stora linjer följa den kens guldreserv har endast »den be- höra, att det ryska folket består av män- vardagligaste ting att te sig som en 

med purpur och 
Begränsnin- en steril negativ inställning till »arv- strand-Poulsens nya bok. 

N. B. gen sker genom en medveten regle- fienden». 

Sedan följer andra akten. myntets ken så vitt möjligt håller den genom- utan 

Vi erinras. om inflationstiden. då att skjutas åt sidan och då världens bestämmande 

Härmed kommer förfat- icke sett något av samverkan. 

C. H. Ulf Brandell. vid guldet år 1925. föranledda av orimliga skadestånds- ut än någonsin. ---n. 



YRKESVAL OCH KRIMINALITET.  
(Forts. fr. sid. 1). 

som österrikisk »krigs»-student varit i 
Falun. han har släktingar i Sverige och 
under samtalets gång får jag veta att det 
inte är utan att han då och då längtar 
dit igen! 

»Vår anstalt är en treklang av skol- 
verkstads- och samkvämsliv och vår upp- 
gift är att göra pojkarna lyckligare ge- 
nom arbete», säger ingenjör Schürer. 
»Arbetets stora betydelse i uppfostran är 
ju inte något nytt, men som yrkesrådgi- 
vare i Kaiser Ebersdorf har man fått II- 

blick I det intima sammanhanget mellan 
felaktigt yrkesval och moraliskt urspå- 
rande - och det Ii på denna punkt som 
vi gjort våra viktigaste iaktagelser. 

Jag vill ge några exempel: E n  pojke 
sattes i urmakarlära därför att föräld- 
rarna händelsevis genom bekanta fått en 
lämpligt tillfälle att placera honom. Poj- 
ken saknar händighet och en del andra 
färdigheter som detta yrke fordrar och 
tron att han bemödar sig når han ingen 
vart - kan inte alls göra sig gällande 
genom det han presterar. Mäster nor 
alt han är lat och ovillig. han grälar och 
gnatar på honom och till följd av alla 
misslyckande försök förlorar pojken lull- 
ständig tron på sig själv. Till slut blir 
h in förtvivlad och rymmer. Han törs 
inte gå hem utan börjar vagabondera, 
svälter och - stjäl. V i  ha halt detta 
fall. Vid den psykotekniska undersöknin- 
gen visade det sig att pojken saknade 
alla för urmakeriet nödvändiga anlag. 
Som han var stor och kraftig kam han 
i bagarlära, där han kände sig tillfreds 
och belåten och arbetade bra. Han är 
»ute» igen och klarar sig fint. 

Omvänt förhållande: en pojke född 
utom äktenskapet - modern dog utan 
att villa uppge faderns namn - kom 
till bönder och fick sprätta dynga. Det 
var en pigg och vaken grabb som kände 
och förstod att det arbete han höll på 
med stod under hans begåvningsnivå. 
Han blev ifrån sig, som de fleta bli som 
ej känna något inre sammanhang mellan 
anlag och arbete. En vacker dag gav han 
sig iväg. gav sig på luffen, kom till Wien 
och råkade i dåligt sällskap. När han 
kom till oss var han som ett litet vild- 
djur. d o p  och bet ifrån sig. Det enda 
han reagerade för var frågan: Vad vill 

du bli? — »Skräddare» kom svaret ögon- 
blickligen. Han sattes i lära och var 
efter m månader istånd att avlägga 
mästarprov. Ett tempo okänt i våra 
annaler. Han är nu en ansedd och fram- 
gångsrik arbetare som säkert anart har 
egen ateljé. I båda fallen var pojkarnas 
förseelse ett direkt utslag av felaktigt 
yrkesvaI. Vi ha kommit till den slutsat- 
sen att en människa som kommer I ett 
yrke vilket står I absolut motsats till 
hans eller hennes kroppsliga och själs- 
liga fallenhet, är direkt predestinerad för 
kriminalitet. 

För att alltså finna det i alla avseen- 
den rätta arbetet för pojkarna undersöka 
v i  dem psykotekniskt efter de modernaste 
metoderna. De komma alla vid inträdet 
i den s.k. ingångsgruppen oberoende av 
ålder och kunskaper. Här få de först 
syssla med småsaker, vad som helst, och 
under den tiden forsöker vi bara att 
vinna deras förtroende. Man är helt en- 
kelt »hygglig» mot dem, d att d i  se 
alt min vill dem väl och att de alltså 
kunna svara ogenerat och ulan opposi- 

gan gäller: Vad vil l  du bli? och: Var- 
för vill du bli det? - Denna fråga be- 
svaras skriftligen och herr Schürer visar 
en del av dessa svar, som han ordnat in 
under olika typisks grupper De åter- 
givas bär. men utan såväl ortografiska 
som kalligrafiska egenheter! 

tion på alla frågor. - Den första frå- 

1) Okunnighet om yrket: »Jag vill bli 
bagare för jag är inte så värst stark 
och jag tycker om ett litet trevligt 
jobb.» 

(Pojken har förmodligen sett mo- 
dern baka kringlor eller dylikt och 
dömt bagaryrket därefter. Det Or 
som bekant ett ytterligt ansträngande 
arbete som fordrar särskilt stora 
kroppskrafter.) 

2) Överförd osjälvständig yrkesönskan: 
»Jag skulle vilja bli skomakare för 
min morfar var skomakare och mamma 
tycker att det är ett bra yrke». 

(Här måste naturligtvis undersökas 
om pojken också hor anlag härför.) 

3) Otydlig vilja: »Jag tror jag vill bli 
smed eller också lantbrukare eller 
skräddare. Kanske grovarbetare, då 
får man göra lite m varje.» 

(Pojken vet tydligen inte vad han 
vill bli. Dessa fall äro svåra att av- 
göra. Här Or nogrann undersökning 

4 )  Där nöden dikterat: »Jag vill bli ba- 
gare för då hor man alltid något att 
äta och också arbete, för äta det 
måste ju folk alltid göra.» 

(Detta svar var ganska rörande - 
pojken såg fullständigt utsvulten ut, 
när han kom til l oss.) 

5 )  Praktisk inställning: »Jag vill gärna 
bli barberare för jag har en farbror 
som har en rakstugan och den får jag 

viktig.) 

nog ärva en gång.» 
(Tydligen en ung materialist - men det är dock ett praktiskt skäl, 

som bär tagas i övervågande i dessa 
arbetslösa tider.) 

ö) Klar och tydlig yrkesönskan: »Jag 
vi bli mekanikar och inget annat. Jag 
har hjälpt till vid en mekanisk verk- 
stad och har redan» (här följer or- 
dentlig beskrivning pi vad han gjort 
och kon göra). 

Enligt dessa deras önskningar prövas 
pojkarnas kroppskrafter. färdighet, intel- 
ligens, färgsinne, ögonmått etc., etc. 
(Naturligtvis även läkarundersökning.) 
- En pojke utan färgsinne och ögonmått 
bör t.ex. inte bli skomakare. Han ser 
ej genast skillnad på läderbitarna och 
sätter ihop skor i olikfärgade bilar, för- 
växlar de alika delarna etc., varvid yrket 
onödigt försvåras. Den som reagerar 
dåligt för ljus och ljud lär ej bli chauf- 
fö'. o.s.v. 
En sak som i i  måste ta hänsyn till är 

att bestämda yrken medför stora fres- 
telser. Det säger sig självt att låssme- 
dens yrke ej är Iämpligt för den som har 
anlag för inbrott. Ej heller plåtslagarens 
Till dessa yrken måste vi ha ordentligt 
folk. Det torde vara av intresse alt veta 
att 40 % av alla internationella berömda 
inbrottstjuvar ho utgått ur metallindustrin 
= låssmeder och bleckslagare. De som 
vilja bli kypare eller över huvud taget gå 
in för hotellbranrchen nåste ha en solid 
och fast karaktär. De stå mitt uppe i 
nöjeslivet och dess frestelser: oärlighet, 
alkohol. osedlighet. Vi släppa ogärna 
våra pojkar dit - bara om otvetydiga 
anlag och m oförvitlig karaktär är för- 
handen. Bedragare och skojare hållas 
avlägsna från all köpenskap. Den som 
har anlag för att dricka och slåss här 
inte bli bagare. Den Starka hettan och 
nattarbetet fresta till alkohol och ty åt- 
följande slagsmål (obs. Starka karlar!). 
— De pojkar som ha visat abnorma an- 
lag (homosexualitet) avrådas från a n  bli 
frisörer, barberare och herrskräddare. 

S.k. »HochstapIer»-naturer ha sitt eget 
kapitel. (Det är ganska betecknande att 
det ordet ej finns på svenska, förmodli- 
gen sakna vi anlag härför. Lexikonet 
förslår storsvindlare, bedragare, skojare - och alla tre orden passa in till en del, 
men täcker ändå inte begreppet.) Hoch- 
stapler, »högstaplare» som herr Schürer 
uttryckte sig, är någon som med stor 
skicklighet utger sig för m vara förmer 
än han är - och som drar fördel därav 
Det är oftast pojkar med Stark fantasi 
skådespelaranlag och olust för arbete. De 
äro svåra an göra något av trots att de 
äro begåvade. Vi  nå oftast bättre re- 
sultat med mindre begåvade, men ar- 
betsintresserade pojkar. E t t  annat svår 

fall är ficktjuvarna. Förmodlingen därför 
att i båda dessa fall förseelsen samman- 
hänger med i n  viss talang. 

E n  av våra pojkar var en ohjälplig 
vagabond. Han rymde ideligen från 
hemmet och skrev sedan vykort från olika 
länder, där han försäkrade a h  h in  tog 
sig fram på fullt hederligt vis med sin 
fiol. En par gånger hämtades han — 

men rymde igen, kunde omöjlig vara 
stilla på en plats. Sista gången skrev 
han: »till vintern kommer jag nog till- 
baka»! - Det gjorde h in  också och vi 
lyckades äntligen få plats åt honom som 
resande i musikinstrument. Ännu så 
länge håller han sig hygglig. Det är 
nämligen att märka. att en svag dosis 
av den farliga egenskapen mestadels ver- 
kar befordrande för det beträffande yr- 
ket! Så t. ex. ar en »Hochstapler» (i 
mindre skala) i allmänhet en bra agent. 

Till ofarliga yrken räkna vi trädgårds- 
mästare, lantbruksarbetare, snickare. sko- 
makare m.fl. Oerhört viktigt är del 
att  pröva yrkeschaufförens fallenhet psy- 
kotekniskt, en sak som numera hos oss 
i Österrike är obligatoriskt. Man har 
märkt att det åter och åter är desamma 
chaufförerna som bötfällas. Vilket ty- 
der på att de säkert äro olämpliga för 
yrket. Som det alltid är svårt att frånta 
en människa hennes yrke. bör man i 
stället gå förebyggande tillväga och 
hindra henne att välja det oriktiga. 

Vår anstalt har följande verkstäder 
där pojkarna fullt fackmässigt utbildas: 
skomakeri. skrädderi, bageri, tvättinrätt- 
ning, snickar- och målarverkstäder, bleck- 
och plåtslageriverkstad. T.o.m. en rak- 
stuga och ett litet lantbruk. För de min- 
deråriga en skola. 

N ä r  de äro färdiga an lämna Kaiser 
Ebersdorf komma de till en utomståenda 
»mäster» för alt avlägga sitt prov så att 
de inte behöva följas av anstaltens stäm. 
pel genom hela livet. Vi släppa ingen 
pojke utan att  hen har en plats — och 
det händer ofta att pojkarna saka upp 

»Ser Ni ynglingen därborta — utan 
overall - bland d i  större pojkarna? Han 
är bara här på besök. Har inget hem 
och firar sin fritid hos ou.. . i ungdoms 
fängelset Kaiser Ebersdorf!» 

oss från sina nya platser. 

E.B.G. 

för att denna människa som verkade 
i den avsides världen, skall få någon 
ära i efterhand. Jag föreställer mig  
åtminstone att Emilia Fogelklou 
framför allt vill visa oss en glimt av 
de mångdubbla skikten i historien 
och ge en antydan om hur mycket 
mer Sammansatt, r ik  och över- 
raskande den verkliga historien är, 
än vad dagens fortlöpande krönika 
låter ana. 

OSYNLIGHETSHÄTTAN. 
(Forts. fr. sid. 1). 
Denna »mörkklädda äldre fru», 

vars namn v i  inte ens nu få veta, 
hade genom försäljning av ett gam- 
malt bruk fått en förmögenhet som 
hon ville skulle komma på sin plats 
och det betydde för henne a n  hjälpa 
i det fördolda. icke a n  höja famil- 
jens levnadsstandard. I detta verk 
gick hon fram hänsynslöst efter sina 
ingivelser, och en av dem var att 
andligen höja Sveriges prästenkap 
framför allt genom att skaffa den 
tillfälle til l internationellt utbyte. 

Hon vände Sig på hösten 1907 till 
den för henne personligen okände 
professor Söderblom i Uppsala. Han 
var själv inne på samma tankegång, 
han tag emot hennes idé och hen- 
nes pengar och skapade i samråd 

m e d  henne urkunden t i l l  Olaus 
Petri-stitteisen, vilket var det namn 
hon gav den i stället för sitt eget. 
Från denna stiftelse sändes sedan 
svenska präster ut til l kyrkorna i 
öster, väster och söder, och från den 
kallades framstående kyrkomän och 
lärde från andra tänder till Upp- 
sala. På det sättet banades vägarna 
och spändes trådarna mellan kyrkor- 
na, och när efter världskriget liden 
var inne, kunde arbetet föras vidare 
fram t i l l  del ekumeniska mötet i 
Stockholm år 1925. 

Ingen av de representanter för 
jordens raser och kontinenter som 
samlades i Stockholm den gången, 
anade något om den kraft och den 
gåva som från början salt händelse- 
förloppet i rörelse. Emilia Fogelklou 
lägger nu fram den osynliga förhi- 
storien till vad som sedan blev ett 
stycke världshistoria, men knappast 

På detta sätt har hennes bidrag 
blivit något särskilt för sig, liksom 
hennes skriftställarskap över huvud 
är något särskilt för sig. 

Den bak hon nu utger i höst, och 
som jag alls icke gör något anspråk 
på att recensera. spänner över 
många områden. Det är små inten- 
siva människostudier, del är barn- 
psykologi, det är aktuella. mänskliga 
problem, del är också en konfronte- 
r i ng  av evangeliets människosyn och 
professor Freuds, som säkert många 
människor måste ha längtat efter. 
Men överallt är del fråga om upp- 
täckter. Det är historia sedd inifrån, 
det är människan och de mänskliga 
ödena sedda med en blick som trän- 
ger i n  til l den dolda gnistan även 
inom det tarvligaste hölje och upp- 
läcker människans trevande evig- 
hetslängtan även i det mest »dårak- 
tiga chifferspråk». 

Delta är en farl ig och krävande 
livssyn att förvärva och uppehålla, 
både som skriftställare med pennan 
I hand och ute i den dagliga kan- 
takten bland människorna. Emilia 
Fogelklou är en av de få som kan 
det. 

Elin Wägner. 

http://mislyck.de
http://rcagcr.de
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