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Vi fördömer kriget!Historisk teater.
Gogol och Gustavus Adolphus redivivus.

A v Elin Wägner
och

Befolkningsfrtigan
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A v Ada Nilsson
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Radikala Gruppens
program.
Det lyckliga valet

som dåliga teateravlaggare och tjäna bäst gissor och gör det nu for tiden ännu

A v Klara Johanson.

sitt höga ändamål genom att verka för mindre

Handeln med kvinnor
och barn.
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“Vi vilja lära människorna icke blott leva
utan även tänka”.
Henri Barbusse.

Tidevarvets utsände “hallåman” rapporterar

från Anti-krigskongressen

FLER
KVINNOR I RIKSDAGEN?
Socialdemokraterna ha, förutom de i
föregående nummer av Tidevarvet publiTidevarvet!
cerade namnen,på sina Iistor uppsatt i
Till Amsterdam har vi visserligen
Göteborg: Therese Svensson och Märta inte hunnit än, men den första lilla
Öberg, i Stockholms
län Annie Wallen- träskoklädda, blåblusade Hollandsgrabtheim, i Trälleborg Olivia Nordgren, i ben uppenbarade sig nyss som en vacker
Eskilstuna Ellen Svedberg, i Örebro Emdocka på en blomsterprydd och snygg
ma Sandberg, i Borlänge Hildur Alvén
station, och från det ilsnabba taget har
och i Söderhamn Inez Vickström.
vi sett väderkvarnar, kanaler och vackra
I
Stockholm
äro Ellen Hagen och Olga trädgårdar med tårpilar och de vackraste
Widegren uppsatta på de frisinnades dalior i världen. Det är alltså otvivelaklista och Karin Kock och Hedvig Dernby tigt Holland. Husen är som klippta och

Kära

på liberalernas, samt Berta Wellin och klistrade ur Allers, prydliga och nätta
Märta Wickström på högerns listor.
med tvåfärgade fönsterkarmar och det
På en av de frisinnade Iistorna (den finns både harar och storkar på fälten.
s. k. samhällslistan) i Jönköpings län har
Alltsedan borgmastare Lindhagens och
uppförts Judit Gustavsson, Nässjö.
d.r Ada Nilssons, for de svenska delegaSVERIGES REPRESENTANTER I terna helt välgångsbådande avskedsvinkNATIONERNAS FÖRBUND
äro ning försvann ur vår åsyn, då VI lämnade
efter tisdagens konselj: utrikesminister Centraleii, har resan varit lika lyckosam
Ramel, överdirektör Sandler och general- och angenäm. I Skåne tillstotte ytterdirektor Wohlin Suppleanter äro en- Iigare en delegerad, Martin Olsson, järnvoyén Westman och yrkesinspektrisen vägsman från Kristianstad A l l t 4 blir vi
Hesselgren.
fem svenskar pil antikrigskonpressen:
Delegationens sekreterare äro forste red-Jalmar Wiksten, som rest förut, boksekr I utrikesdepartementet Wijkman och förläggare Axel Holmström, Oskar Palmt. f förste sekreteraren i samma departeqvist från Naftasyndikat och underteckment Söderblom.
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F

O
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han har sällan förstått att

locka fram något personligt och eget hos
sina sujetter och därför exekverades
Didring-Ullmans Iäroboksnolt med ett
suveränt förakt for ämnets innebörd. Det
blev utvärtes åtbörder, manierade replik-

gissör tråckla till ett utomhusspel av
Didrings valhänta krönikespel. D e forbindande, häroldade länkarna, mellan vad
som hänt och vad som kom att hända,
skrivna utan inspiration av Gustaf Ullman, stegrade inte framförandets varde
och den ytterligt banala och schablonmässiga regien utsuddade alla ansatser
till en värdig historieteckning i bild och
ord. Låt vara att man på Skansen lart
sig att sätta diletantismen i högsätet genom ett årligt upprepande av fnoskiga
vårfester, där deltagarna roat sig storartat och publiken i sin tur fått försöka
att ha roligt I t de utklädda och lossluppna individerna som generöst skänkt sin
tid och sitt oförstånd till Skansens nytta
- men nar ledningen pretenderar på att
taga upp kampen med de professionella
teatrarna, engagerar yrkesman till både
roller, regi och dekor, då gör man både
allmanhet och museidirektion en otjänst

sägningar och billig teater. Herr Ström
Ar en begåvning, men endast under järnhård regi och tukt - lössläppt I frihet
och med en lika lost sittande laxa, blir
han outhärdligt vulgär. Ingen av de
agerande höjde sig over sin skolnings
enklaste yttringar och forestallningen var
vedervärdig att genomlida. - Meningen
med fyrverkarens dominerande del I handlingen står i »skrivande stund, fullkomIigt oklar för mig. Den Ijusreklamliknande eldskrift han hissade upp bakom fonddekorationen var skrattretande och de raketer han på måfå släppte upp igenom
trad och buskar skrämmande vettet ur
människor och djur med, var grönköpingsmajestätisk. Behöver V I gå over ån
efter vatten? Finns det inte stockholmska
fyrverkare längre? Jon And's dekoration, utan de störande forandringarna.
var en sluten och vacker komposition och

J

resurser. Som levande energibatterier
står de där, unga. strama, rörande med
sina allvarsamma ansikten, hänförda.
Sången är vacker.
Presidiet bestar av ett femtiotal olikfärgade och oliktalande människor. Där
sitter Egede Nissen, postmästaren från
Stavanger, den gamle populäre rebellen
med den ungdomliga gestalten och det
vinnande leendet. Morfin Andersen-Nexö
från Danmark, en mäktig och fängslande

ust nu har Barbusse öppnat kongressen med ett verkningsfullt tal. Han
ser bruten ut, mager och böjd, men fastan han inte kan höja rösten är det ändå
den säregna makten hos en man, som
väckt idéer och lett människor på nya
tankespår.
- Under förberedelserna till kongressen, säger han, blev jag nästan överväldigad av den förtvivlan. som strömmar
över en från människor i ett helvete av

(Forts. å sid. 4.)

D e t ar många som säger här, att den
internationella kampkongressen mot
kriget är den valdigaste, mest betydande
opinionsyttring av detta slag, som någonsin ägt rum. Ännu vet man inte vilken ångest för kriget, dessa som ropa, döds- uppenbarelse, med Karin Michaëlis vid sin
riktning kongressens beslut kommer att dömda. Jag fick tusentals brev från folk sida Från Sverige är Axel Holmström
ta. Men från första ögonblicket blir man som ville ge sina namn i den stora opi- utsedd, ordf, i den svenska förberedani varje fall starkt imponerad av denna
nionsyttringen, från alla meningsriktnin- de kommitténs arbetsutskott. Och så är
jättelika församling av kampmedvetna
gar, representanter för 100-tals organisa- det en vacker kolsvart neger, med blänmänniskor från världens alla hörn. över
2,000 delegater är församlade i den stora tioner, socialdemokrateroch kommunister, dande ögon och cigarrettmunstycke, den
frimiirare och pacifister, arbetare och in- gamle Kutayamu från Japan och presiautomobilutställningshallen, som med sina tellektuella, fackföreningar och ideella denten för indiska nationalkongressen, en
enkla anordningar, omålade bord och trä- föreningar. I denna den mest förbanna- vitklädd, förnäm man, mr Patel, för att
stolar utgör en enastående infattning till
de av alla tider är vi beslutna och är ock- nu bara ta några på främsta raden.
den fascinerande församlingen.
så i stånd att uträtta något och vi gör
Detta är endast några yttre detaljer.
Arbetardelegaterna ar i absolut flertal,
även om det finns talrika intellektuella av
olika nationaliteter. Med sina gula och
blåa och röda skjortor. med uppkavlade
armar, ofta utan kraga: och rockar, per
deltagarna intryck av omedelbarhet och
kraft. Det är minsann ingen kongress-

oss hörda med ropet: Vi fördömer kriget! Men vänta tills denna väldiga. till stor
Vi har fått en utgångspunkt för en de del
organiserade arbetarnas enhetsfront mot
kriget - och detta har lyckats trots poIitikernas provokationer och partipolitiska
strävanden.

ungdomliga, okonventionella, men
icke odisciplinerade, entusiastiska folkmassa börjar upphäva sin röst Att det
inte kommer att ske utan strid och meningsbrytningar är nog ganska klart.

Barbusse's tal blir entusiastiskt motta- Men målet, att antikrigsopinionenpå detget och Internationalen sjungs mera strå- ta sätt skall förstärkelse,fördjupas, samlas till handling, tycks ändå vara inom
lande än jag någonsin hört den förr. Men räckhåll.
så har också de svenska delegaterna sina
Amsterdam den 27 8.32
platser intill tyskarnas och där är pojCarin Hermelin.
flott Stockholmskon- kar, som inte lägger band på sina "-

ståt eller formalism. När en stadsfullmäktig från Strassburg eller en professor
från Balkan dyker upp, iförda starkkrage
och mörka kostymer förefaller de nästan
som främmande beståndsdelar hämtade

börjar det nu hopa sig lapa- t ex från någon

ner, tyskar och danskar

-

den gångna kulturens bevarande och
inom förståndiga och sparsamvård
liga gränser. Enligt min mening reser man snökonungen från Norden intet
äresminne genom att låta en habil re-

-

V a d har hänt?

Som av ovanstående framgår är det
kutym att regeringen till delegater endast
utser riksdagsman. Ar det verkligen så
lyckligt det?
Vi har aldrig kunnat marka att det funnits något större intresse för fredsfrågor
på Helgeandsholmen

I beundran
avse att vara ett vägande inslag inför resultatet av en obetänksam och
den långa rad av trettioåriga krigets hastigt inövad s. k. festforestallning.

minneshogtidligheter, bedrar sig styresUtan omsvep kan man beteckna tilltamannen storliga. Nordiska Museet och get och utforande som lolevackande. Herr
Skansen äro mig veterligt aldrig menade Klintberg har aldrig betytt något som re-

*

T Y S K A RIKSDAGEN öppnades på
tisdagen, 30 dagar efter valet
Klara Zetkin, riksdagens ålderspresident,
ledd av två kvinnliga kommunistiska riksdagsman, intog klockan tre sin plats i
riksdagspresidentens stol och höll darefter ett propagandaanforande på sex
maskinskrivna foliosidor - utan att bli
avhruten.
Sedan Klara Zetkin förklarat riksdagen
öppnad, företogs upprop och omedelhart
därefter val av talman. Till talman valdes den nyligen från Sverige utsparkade
nazisten Göring, hälsad av Heil-Hitlerrop
från sina trogna Nar han övertog talmannens klocka, beledsagades Klara Zetkins sorti av en röst ur nazistlägret: »Det
sker blott en gång och aldrig mera»
A v de 607 representanterna äro 37
kvinnor, därav äro 1 5 valda av socialdemokraterna, 10 av kommunisterna, 3 av
de tysk-nationella, 6 av centrum och tre
småpartier har valt var sin
20 av de kvinnliga representanterna
äro gifta, 7 av dem ärp Iärarinnor och 8
författarinnor.

Av SVEN STAL.

m Skansens Gustav Adolfs festspel om man okritiskt faller ned

taget, varav gress av vetenskapare eller ekonomer.

man kan sluta sig till, att representationen Hela salen

är

prydd med färgrika tyg-

blir mångsidig. T y så mycket folk kunde stycken där kampparoller mot kriget på
olika språk ar målade i vitt: Bort med
omöjligt ha ärende till Amsterdam en händerna från Kina, Krig mot kriget,
vanlig augusti Antikrigskongressen hor- Krigs- och orhetorinsolider i alla länder,
jar samla sina skaror
förenen eder emot kriget

L ä c k e r t och h ä l s o s a m t

är smörgåsbrödet

UPLANDSKUBBEN
I hygienisk forpackning hos Eder handlande.
Undvik efterapningar!
Begär u t t r y c k l i g e n U p l a n d s k u b b e n !

TI D EVARVET

Mer om gift kvin
nas nationalitet.

Den

H o n o r i n e H e r melin

i min artikel i Tidevarvets förra
nummer omnämnda, av Nationernas förbunds råd tillsatta kvinnokommittén för gift kvinnas nationalitetsfråga,
hade den 10-13 augusti sammanträde i
N. F:s sekretariat. Den skulle avge sitt
uttalande över samma dokument som blivit regeringarna tillsända. Man enade
sig om att vidhålla sin opposition mot
den av Haagkonferensen föreslagna konventionen om gift kvinnas nationalitet och
att begära en ny konvention, baserad på
likaberättigande för man och kvinna att
bestämma över sin nationalitet, Därefter

Carin Hermelin.
ANSVARIG UTGIVARE:
A d a Nilsson.
Utkommer varje helgfri lördag.
Slussplan 1-3,
2 tr., Stockholm.

I valrörelsen spelar jordbruket
som alltid en ‘
roll. »Du genomgick man de olika dokumenten och
bonde!
Du lantarbetare!,
står gjorde sina observationer till vad som i

det i Allmänna Valmansförbundets dem anförts. Vid fjärde dagens slut inskriftserie, »det enda parti, som för- träffade en dramatisk händelse, i det att
mår att effektivt trygga dina livsin- kommittéarbetet sprängdes. Kärnan i hän-

tressen är den svenska högern.» delsen ä r märklig nog. men inte IättillDessa ord äro mera enkla ä n över- gänglig, och det synliga resultatet är sills
tygande, och man kastar en blick på vidare att kommitten har avlämnat två

att s e , om det finns någon rapporter i stället för en.
För en åskadare tyckes saken i kortannan bevisföring. på första sidan
en tavla, där en man ligger på knä, het vara följande: 1 flera år har FörenBredvid honom en kratta (vilken ta staterna övervägt s i n eventuella anbladet för

symbol den innebär vet m a n inte). slutning till Internationella Haagdomsto-

omhans

axlar griper

de

och på armen har ristats: tats - av mer teknisk art - för att trygTavlan är skär, upptill ga Amerikas särstäiining inom domstolen

näve,

socialism.

ett Svart moln.

en kloliknan- len. Fem olika reservationer ha utarbe-

Allmänna Valmans-

förbundets teckningar ä r o inte konstnärliga,
de sakna o n e k l g e n också.
»det förnämliga
aedelsmärke,, som
hr C a s s e l kallar för frisinne och säg e r , a t t man »i viss mån kan f ö d a s
med, men som o f t a s t måste tillkämp a s genom livserfarenhet o c h självuppfostran, o c h som endast kan bev a r a s genom oavlåtlig viija till ärlig
och fördomsfri prövning,. O c h g å r
man till innehållet ä r det verkligen
magert. E n d a s t ett uppräknande a v
n å g r a f r å g o r från d e s i s t a riksdag a r n a som a n g å jordbrukarna, o c h
som socialdemokraterna röstat emot.
O c h så kommer hela detta syndaregister
alltifrån inmalningstvånget
och fram till mjölkskatt, som den
frisinnade regeringen genomfört med
högerns och bondeförbundets hjälp.
F ö r dem, som h a n å g o t intresse f ö r
jordbruket, ä r detta s a m m a n d r a g a v
a l l a olyckliga skydds- och tvångsåtg ä r d e r f ö r det ä n d å hårt prövade
jordbruket en kraftig agitation f ö r
socialdemokraterna. D e t s t å r ingenting om, a t t lantarbetsgivarföreningen s a g t upp avtalet med lantarbetarförbundet, inte f ö r a t t h ö j a Iönerna, som man skulle kunna tro av
uppropet utan f ö r a t t s ä n k a dem.
Partiväsendets valmetod är verkligen b r a fattig! Att inte h a något
a n n a t a t t komma med än a t t a n g r i p a
och förvränga motståndarna!
Den
är konkursmässig och s k a p a r inte
en levande politik. Konkursmässig
- j a , må det då bli urarva konkurs.

Och

förhandlingarna mellan N. F.

Och

Amerika ha framskriditbra.
Denna v å r har Nationella Kvinnoföreningen i Amerika (National Woman's
Party), där miss Alice Paul intar en ledande ställning, föreslagit vederförande
en sjätte reservation av innehåll att Amerika begärde att de domar, som akunnades av Haagdomstolen, skulle giva samma rätt åt män Och kvinnor. Inte bara
åt Amerikas kvinnor, utan åt alla, inte
bara i fråga Om nationalitet utan i fråga
om alla tillfällen. En sådan frågas möjligheter är inte överblickad på några
minuter Och i allmänhet,där det blivit tal
Om den, har man önskat sig betänketid
i n n a n man befattade sig med att tycka
något. så långt undertecknad hunnit i
sin tankegång så ser den ut så här: Ack
om de amerikanska kvinnorna begärt
denna reservation för att säkra sin egen
ställning endast, Och kunde genomdriva
reservationen. Amerika skulle då kunna
hänföras till de »civiliserade statern», vars
lagar omnämnes i Haagdomstolens statuter Som föredöme. Emellertid yrkade

Från kyrkomötets
läktare.
skulle inte alls gå på Kyrkomötet.
Men när j a g kom kvistande över riksdagshusets plan och fick se min gamle
överste riksdagsportvaktaren. stå
d ä r på trappan igen med stram hållning
flög det plötsligt i mej att jag skulle kila
upp och se hur det såg ut uppe på läktaren så här till års. Portarna ha ju varit
stängda ändå sedan Bengtsson i Kullen
gick omkring och bjöd sin stora famn.
Den mäktige på trappan och j a g hälsade glatt igenkännande
Godag, godag.
Första eller Andra, frågade jag.
Första, sa han.
Det var tyst som i kyrkan. Några
diakonissor sutto på Ahörareläktaren, och
pristfruar som hade kort, sutto på talmansläktaren. annars var det bara karlar.
T. T. och ett par andra journalister sutto
Och läste dagens tidningar.
Nere var det också bara karlar.
Tonvikten skall inte vara på bara för det var
minst 10 biskopar, och andra högvördigheter sutto i långa rader. Och så hr
Engberg förstås. i den stora talmanstolen presiderade ingen mindre ä n ärkebiskopen. Det var riktigt vackert. Med
,
den nya ärkebiskopen.
Den som talade var professor Linderholm, eller hr Linderholm, Uppsala universitet, som det heter på kyrkomötesspråk.
Just när jag kom sade han, att vi behövde ett nytt begravningsritual. »Det vi
n u ha är mer än tillbörligt hemskt och

Jag

brutalt. Detta att utan övergång börja
med 'Av j o r d . . .' vittnar om primitiviteten i kyrkans tankar om livet efter detta
och om hur oändligt lite prästerna veta
om vad som rör sig i mlnniskornas sinne
och om vad mlinniskorna tänker och känner. Degravningsritualet liksom kyrkoåret slutar med yttersta domen i stället
för med saligheten.»
Prof. Linderholm ville ha några upplyftande, inledande ord, och för sin del brukade han hörja med n å g a inledande ord
till de sörjande, som gjorde det naturligt
att sedan övergå till ritualet, och brukade sluta med »till jord skall du åter varda
- m e n i anden du l e v e r . . .».
»Att ändra p i ritualet är ett ömtåligt
kapitel, men kyrkan borde icke ställa sig
avvisande till de tankar och idéer i tiden,
som kunde komma kyrkan till godo, och
hjälpa mlinniskorna fram genom livets besvärligheter.
Kyrkorna stå tomma och nattvardsborden stå tomma - de komma att stå ännu
tommare om ingenting göres snart. ..»
Och den blide professorn gick stilla
och satte sig.
ärkebiskopen föreslog att mötet skulle
uppskjuta ärendets vidare behandling, till
dess de prästerliga ledamöterna beslutat
om eventuell prästerlig beredning av frå-

gan.
De prästerliga ledarmöterna sammanträffe och avslog.
Det var bara karlar därnere. Nu med
tonvikt på bara.
Elsa Svartengren.

presentanterna för Inter American Com- vida deras representanter rådgjort med
mission of Women, att denna kvinnokom- sina styrelser nämndes icke. Naturligtmitté för gift kvinnas nationalitet skulle vis råder inte olika mening om principen
anmoda N. F:s nu kommande försam- om likaherittigande. M e n man skilde sig
ling att vidtaga åtgärder och bevilja me- i fråga om huruvida kommitten hade bedel för att Haagdomstolen skulle bli i fogenhet att utvidga sitt ändamål därstand att alltid basera sitt dömande på hän att innesluta alla andra fall än dem
principen om likaberättigande (ordalydel- rörande lika rätt till nationalitet. Och
sen ej tillgänglig f. n.). Tydligen som ett man hade klart för sig att »reservatiosorts sympatiåtgöranden från den övriga nen» var inte en relativt from avslutvärldens kvinnor. Rösträttsalliansens led- ningsfras utan var en upptakt till någonning hade givit sina båda representanter ting, vars konsekvenser man inte kunde
strikta order att icke alls underteckna alldeles överblicka.
Efter t v i dagar visade det sig sedan
rapporten. om rapporten skulle behandla
detta ämne. Motionen återtogs för att att majoriteten skrivit en mestadels ny
icke splittra kommittén men vid slutet av rapport, varpå de föreningar, som vägrat
sammanträdet upptog miss Paul den åter att underteckna, beslöto att insända som
då i form av ett slags reservation, och i sin, den under de fyra dagarna förut ut»förmildrad» form, så den inte längre var arbetade rapporten. Ett rätt egendomligt
så tydlig. Rösträttsrepresentanterna vid- förlopp! En ung journalist kom in och
att de i alla fall inte hade rätt frågade: Vilka utav föreningarna äro de
miss Paul i början av ovannnämndasam- att underteckna en sådan hänvändelse till konservativa och vilka de framåtskridanmanträde, i egenskap av en av de två re- U. F. och då reservationens anhängare de? Den frågan kommer säkerligen att
hade majoritet, lämnades salen av repre- göras i alla världens kvinnoföreningar,
sentanterna för Rösträttsalliansen, Uni- när rapporterna bliva tillgängliga. Men
versitetskvinnornas federation och Kvin- om kravet på upphävandet av Haagkonnoföreningen för Internationell endräkt. ventionen om gift kvinnas nationalitet äro
:var voro representanter för den nyss- alla eniga, likaså om kravet på en ny konnämnda amerikanska föreningen, för All- vention, baserad på lika rätt för man och
\siens kvinnor, för »Fred och Frihets kvinna. Och det är ju bra!
och för Equal Rights International. HuruAnna T. Nilsson.

höllo

A v ADA NILSSON.

D
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ödvändigheten av en omläggning i och bakslagen i det Iångsamma och
et ligger tio Ar tillbaka i tiden, den kunskap om konceptionshindrande
folkens förhållande till varandra
oberäkneliga arbetet på internasedan den sammanslutning som medel, som vetenskapen atällt till mänfrån väpnad fred och krig till fredligt
tionell avrustning.
då kallades för Svenska Kvinnors Riks- niskornas förfogande. Man får tycka vad
samarbete och underordnande av den naVi höra i stället - sil vitt möjligt i förbund arbetade pil utformningen av ett m a n vill därom. Den är ett faktum att
tionella suveräniteten under e n . gemen- samarbete med andra stater, vilka likt oss program där radikal livssyn skulle färga räkna med lika revolutionerande på sitt
samt erkänd rättsordning, erkändes och ej ha intresse av rustningar
förverkliga uttalandena icke endast om den brännan- sätt som tryckerikonsten.
fastslogs efter 1914-18 Ars krig genom de principer om avrustningens nödvändig- de och splittrande nykterhetsfrilgan, om
Men samhällets styresmän må göra
skapandet av den grupp samarbetsorgan het för freden som erkännes av avrust- jordäganderättens natur, om uppfost- klart för sig sina befolkningspolitiska mål
som gemensamt bära namnet Nationernas ningskonferensen och av världens sam- ringsväsendets befriande från bokstavs- och så se till att ej den hämmade, förförbund. Ett ivrigt arbete har också på- vete.
vetande och examenstvång samt om kom- vanskade och ansvarslöst spridda kunInledande åtgärder i detta avseende promissfri pacifism, utan även ge sig i skapen hämnas på sina undertryckare.
gått sedan folkförbundets skapande pil
att finna nya former för reglering utan vore
kast med det brännbara ämne som beDen okontrollerade, naiva folkökninkrig av alla olösta frågor mellan folken
gen ha en gång för alla fått vika för den
folkningspolitiken då utgjorde.
och binda staterna vid dessa former.
I det definitiva programmet, som an- förnuftiga ansvarsfyllda, för den rationaJämsides med detta arbete har löpt arIiserade. Och samhället har på alla möjtogs 1923 fastslogs också att
betet på att få in folkens militärväsen un- samt ett verksamt förbud mot privat
liga vis i sina lagar och förordningar
der en för dem alla gällande lag som krigsberäpning och privata vapenövnin- grunden för all samhällsvård är gått in för födelsekontroll. Vi stryka unföreskriver deklarationsplikt inför interna- gar, även under sportens form.
en målmedvetenbefolkningspolitik der föräldraansvaret och utkräva detsamtionell myndighet a' alla rustningar och
Det säges att vi uppehålla vapenexport som tar sikte på en kvalitativ ma.
Det gäller sålunda egentligen hur densyftar till att begränsa dem uppåt och emedan denna ger arbete åt en stor grupp
förbättring av folkstocken.
na fordrade och nödvändiga födelsekonbestämma vilka vapen som äro tillåtna människor, Bakom detta skäl torde ligga
Härmed var ett bestämt avstånd taget troll skall utövas. Här regeras vi offieller otillåtna. Detta arbete är ännu blott den synpunkten att staten genom att tillpå ett förberedande stadium och har hit- låta vapenexport säkrar sig vidmakthål- från den rådande uppfattningen om den ciellt av uppfattningar fullkomligt oförtills endast - utom på flottrustningarnas landet av en tekniskt utbildad arbetar- ohäjdade folkökningens nödvändighet, enliga med vara nuvarande kunskaper
huvudsakligen att anteckna stam, större än vad som behövs för det och i stället strök man kraftigt under de och med rådande rättskänsla. Därför har
område
svenska militärväsendet under fredstid, positiva Atgärderna: förbättrad mödra- ett kaotiskt tillstånd utvecklat sig på sexteoretiska resultat.

-

intresse att se till att så liten skada av
det onda som möjligt sker.
Gällande lag förbjuder i överensstämmelse med flydda tiders kunskap och
uppfattning varje avbrytande av ett havandekap. Den moderna kirurgin kan
dock företa en sådan operation på ett för
livet ofarligt sätt. Därför har den rättsuppfattningen utvecklat sig, att det ä r läkaren tillåtet, när moderns liv är i fara.
Men den gränsen är tänjbar, man kommer lätt in på de sociala indikationerna
och lagen blir en klasslag. Ty den som

har pengar kan alltid sköta sig på ett
tilffredsställande sätt eller någonstans i
världen få sin önskan uppfylld utan störuallivets område och verkliga faror upp- re risk. Men den fattige får sätta livet
Under det tolvåriga sökandet och tre- emedan en sådan arbetarstam måste fin- och barnavård under olika åldrar.
Det tidsskede som gått har till fullo stått för folkhälsan. Den rådande foster- till.
vandet fram emot internationell avrust- nas vid krigsutbrott. Om Sverige avning har arbetet pil att rationalisera och rustar, försvinner detta skäl och kvar står ådalagt födelsekontrollens nödvändighet. fördrivningsepidemin är ett exempel därHär måste lagen ändras
effektivisera förstörelsemedlen fått fortgå endast risken a v att äga ett internationelltDet skulle icke falla någon riksdag eller på.
Vi äro ingalunda förskonade därifrån. och straffhotet tas bort från läkaren på
obehindrat. Kunskapen i konsten att döda etablissement för utexperimentering och regering in att nuförtiden offra en dyrbar utredning på emigrationens orsaker Ett dödsfall i månaden därav endast i vilken man gott kan ställa vissa fordinhar stigit i oanad grad och försvårat pro- tillverkning av förstörelsemedel.
Den a n d r a huvudtanken i Radikala och möjlighet att få hem de utvandrade Stockholm samt dessutom många fall av gar på kompetens, erkänt sjukhus och anblemet om avrustningen men pressar samtidigt på dess Iösning. Rationaliseringen gruppens program ar den att sverige bör skarorna. Det är tillräckligt krångligt att långa och hälsoförstörande sjukdomar. mälningsskyldighet m. m.
Viljan till barn är icke död hos nuti1) arbeta på att finna medel till att utan arbetsmöjligheter regera det folk Överallt utgör denna fråga ett allvarligt
a v kriget har kunnat ske i en grad som
man har.
Preventivlagen, antagen i diskussionsämne bland läkare, jurister dens kvinna men även hon bör behandmänniskorna, all upplysning till trots icke
med ett positivt försvar ersätta
skräckstämning för hotande nativitets- och socialarbetare. överallt har man si- las psykologiskt. De positiva Atgärderna
ha klart för sig. emedan efterkrigsåren
vårt gamla genom utvecklingens
minskning vill man dock ej Släppa. Sitt na preventivlagar och starka straff för effektiv mödra- och barnavård från samsammanfalla med en period av revolutiogång alltmera illusoriska försvar
uppgivna ändamål fyller den visserligen avbrytande av havandeskap. överallt vi- hällets sida, möjlighet till vederhäftig
nerande utveckling i kunskapen att gesamt
icke i någon mån. Det kunde då synas sa dessa medel sin vanmakt.
upplysning samt aktning för moderskapet
nom tekniska processer utvinna energier
2) söka finna positiva medel och möjobehövligt att pil till storms mot densamIngen vettig människa anser fosterför- inom eller utom äktenskap samt framför
och produkter ur naturtillgångar som hitligheter att medels positiva åtgärder
uttrycka
den
gryende
internama,
om
icke
man
med
goda
skäl
kunde
drivning
vara
ett
försvarligt
medel
till
allt
möjlighet till framtid för de barn hon
tills varit orörda. Bundna i sitt natiosätter in i världen äro de oändligt viknella vanetänkande ha folken icke sett upp
tionella solidariteten med en an- peka på dess absoluta skadlighet. Ty den födelsekontroll. men
tigare positiva krafter vi vilja vädja till
hindrar den vederhäftiga och ansvarsbemed vad som skett när alla dessa uppgripen stat mot en fredsstörare.
tonade upplysning som medborgarne bör
täckter genast överförts på krigstekniken.
när samfundet icke i tid har i känslan av att folkmaterialets goda beI vår efterkrigshistoriasom i mycket ha tillgång till.
skaffenhet ä r landets största tillgång.
Uppfinnare, ledare av rustningsindustrier
kunnat besluta sig
Även om nationalekonomerna kunde
och generalstaber ha under skydd av for- är så sorglig, stå dock inskrivna märkliga försök att avväpna fiender, vinna vän- samsas om — vilket de säkert icke kan för accepterandet av födelsekontroll även
meln: det legitima nationella försvaret,
ner, uttrycka mellanfolklig samhörighet
var det s. k. optimum för ett lands genom preventiva medel, s i står man infullkomnat sina dödsapparater som mitt i
och hjälpa olyckliga nationer utan våld befolkning ligger, det vill säga vilket in- för fakta, där det dock ä r ett samhällsen tid av stark internationelloro stå färutan vapen. v i tro att de varsla om och nevånarantal vid en viss ekonomisk och
diga att sätta i gång vid första signal.
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Med alla medel måste vi resa oss mot
detta brott mot vilket världskrigets förbleknar. Ett politiskt val, sådant som det
nu förstående,
ger varje medborgare
möjlighet därtill. vi böra göra det även
om vi framför allt äro inriktade på och
intresserade

inleda en ny tid, i vilken vi skola ha övervunnit den svaghet som griper till vapen
och omgärdar sig med taggtråd.
Men
här behöves mera än praktiska försök här
och där, och spridda teoretiska spekulationer. Ett folk som likt Sverige har tid
och andrum och som är så utomordent-

kulturell utveckling ger folket den bästa
levnadsstandard, så visar erfarenheten, att
staten har svårt att genom straffhot, ja,
knappast genom löfte om belöning och
ära tvinga fram den önskade graden av
folkökning. Ty denna nationalekonomiska fråga är i hög grad en den en-

ligt hågat för utredningar, borde kunna skilda människans fråga, beroende även
grundligt utreda och genomarbeta de av många andra moment.
möjligheter som att land utan krigsmakt
Vi ha nu framlör allt att räkna med
kunde ha att försvara sig och uttrycka
...
solidaritet.

vil

en internationell hjälpkår. I samband
rädda den härmed borde det röjas upp med de gamla neutralitetsbegreppen från före kriget
och Sverige göra klart för sig själv O c h
det aktuella förslaget om en andra folk såväl inom som utom Folkförbundet vilken hållning det bör intaga vid
Nationernas förbunds armé. möjliga förvecklingar i framtiden.
Ty därmed skulle arbetet på förströelDe åsikter som här ha framlagts besemedlens fullkomning fortfarande lega- tyda ett fullkomligt brott mot dem som
Iiseras och flyttas över i en ny tid, och under århundraden lett vår politik. För
därmed skulle risken uppstå att en makt, flertalet av dem som rösta äro de främsom det mänskliga förnuftet icke kan bä- mande, ehuru de äro på marsch här som
ra, lades i händerna på ledaren av den verallt i världen. En valtid med dess
internationella styrkan.
stegrade politiska intresse är ett tillfälle
Vi önska därför att vår fönvanbered- att kasta in dem i diskussionen. Så mycning må få order - och samtidigt ge- et mer om denna visar benägenhet att
nom reorganisation göres skickad - stu- gå omkring och förbi dessa ofrånkomliga
dera verkningarna av vapenlöst motstånd problem.
och möjligheter att förberedda det, av hojkott, både som försvarsmedel och medel

den

moderna

riktning som

dera
att uttrycka
möjligheterna
solidaritet,
och och
uppgifterna
vidare stuför

ElinWägner

AdaNilsson

Det lyckliga valet
s

Av KLARA JOHANSON.

amvetsömma röstvägrares förbund
höll sitt valårsmöte en kväll i
förra veckan. Det var inte precis tal-

Häri instämde livligt historiestudenten och efter någon besinning flertalet
närvarande. Ordinarie invändaren tog

rikt besökt men räknade minst lika
många deltagare som ett styrelsesammanträde i det berömda aktiebolaget

på sig att försvara estetikerns uppfattning som visserligen inte giltig men i
hög grad ägnad att vidmakthålla den

Garanta. Från de praktiska angelägenheter som bekymrar andra politiska organisationerär denna förening angenämt frigjord, Den har en gång för
alla gjort sitt val, fattat sin resolution
och avstått från att vidta eller påyrka

politiska vakenhet utan vilken en samvetsöm röstvägrare är otänkbar.
»Apropå vakenhet», inföll skämtaren,
»föreslår jag att vi sitter uppe hela natten och utarbetar en god liten handbok
för valmanskapet under titeln Vem är
Atgärder.
vem? Vad hör vart?,
s, R, F. (jag hoppas att initialerna Ordföranden medgav den skriande
inte är upptagna) sammankallarsig en- behövligheten av en dylik vägledning
dast i ovärldsligt syfte, för att styrkas just nu men trodde företaget överstiga
i sin princip och hämta stimulus till tillgängliga krafter. Något knuffad redess genomförande. Om det riktiga plikerade skämtaren att naturligtvis
sättet att vinna denna intellektuella och ingen fullständighet kunde utlovas och
moraliska uppbyggelse råder ingen tve- att häftet borde genom falska uppgifkan, Det ger sig så självklart att även ter legitimera s i g som valtryck. Förstaden längst bort utomståendemåste gissa get bordlades med sympati.
det och ana dess effektivitet.
»Ja väljarmassorna!» utbrast logikSenaste mötet öppnades av ordföran- vurmen. »De förtjänar i sanning detta
den, självvald, med frågan om någon vidunderligt skapade öknamn.,
önskade spilla ett ytterligareord på den
»Och iu närmare det lider mot ödesproportionella valmetoden. Häftiga nej- stunden desto upprördare jämrar inrop skallade, varpa den tvångsvärvade piskarna i bladen över deras politiska
sekreteraren påminde om att protokol- analfabetism och slöhet», sekunderade
len redan innehöll allt ont som kunde litteraturrecensenten.
sägas i ämnet, Men då kände sig ordi»Detta klagomål drabbar inte oss, ha
narie invändaren uppkallad:
ha!» skrattades i korus.
»En förmildrande omständighet har
Liksom på kommando knäppte var
förhisetts. De som kan matematik an- och en upp sin dokumentportfölj och
ser att systemet tillgodoser minoriteter- framdrog en svällande binga pressklipp.
nas rätt.,
Det på samma gång spontana och riAlla skrattade hjärtligt, utom logik- tualmässiga i denna manöver angav att
vurmen som tog fasta på begreppet mi- programmets huvudmoment förestod.
noriteter och bad att få kortfattat uppI tvångslös ordning uppläste mötesvisa dess kompletta betydelselöshet, vil- deltagarna var sitt förprickade urval av
ket emellertid förklarades onödigt i det- beaktansvärda satser och meningar, alltta sällskap, Man övergick till de egentliga förhandlingarna.
De inleddes av estetikern med ett lyriskt vittnesbörd om den allt snabbare
fortskridande partibildningens behag
för älskare av nyansrikaoch komplice-

rade harmonier. »Vare sig de nya schatteringarna uppstår genom generatio
æquivoca, som centern, eller genom
klyvning, som hos högern, socialdemokraterns och kommunisterna, blir de till
fägnad för
ointresserade betraktaren av statslivet.»
Amatörpsykologen fann denna koloristiska värdering ytlig och fantasifull.
I demokratin existerar aldrig mer än
två partier, därtill förvillande lika om
färgen skrapas bort.

samman interpunkterat
med applåder,
den enda sorts kommentar stämningen
fordrade.
Då andakten var slut och referens
biblioteket åter nedstoppat i portföljerna upplöstes mötet under samtilgas bedyranden att minnet av denna stund
skulle lysa stjärnlikt över deras väg
förbi vallokalen.
Och estetikern tillade: »Jag tjusades
varmast av det där manifestet som försökte beveka politiskt oskuldsfulla damer att springa omkring på valmöten
och se efter vilken färg som passar dem.
Varför arrangerade inte de väntiga
upproparna en mannekänguppvisning
som den vi nu har njutningsfulltbevittnat? N. K. har väl inte monopol.,

Historisk teater. Handeln

med Kvinnor och barn.

när(Forts.
vindenfr.slet
sid. i I.)
kungsbaneret och vår
herre tornade upp en kolsvart molnbank,
som kontrast mot den wouvermanblå

å onsdagskvällen var Läkaresällskapets lokal i Stockholm fylld till sista
rymden, var tavlan storvulet vacker - plats av intresserade, som av föreningen
men detta var långt innan Spelet hade Vaksamhet inbjudits att åhöra de redogörelser för det arbete som de engelska,
börjat. - Tyvärr.
polska och tyska kommitteerna mot Vita
Gogol skrev sin samhälls- och ämbets- slavhandeln uträttat.

P

Utsvulten lyx.

mannasatir
Teatern
i Moskva
långt och
innan
de otaliga
Konstnärliga
Fågel samlade
Talare voro
kvinnoskyddskonferensen,
ombuden i den här som
förbl. a. arbetar med förberedelser för en
större kongress i Berlin nästa år.
Mr s. Cohen, England. redogjorde för
rörelsens uppkomst och arbetets Utveckling från Och med den första kongressen,
som hölls 1899 Han vädjade till den allmänna opinionen, som han hoppades alltjämt skulle stödja arbetet, liksom den hittills gjort. och därigenom skapat mölligheter för irättandet av bättre kontroll
v i d hamnar,järnvägsstationer ochgräns-

Blå-trupperna börjat att översvämma
hem- och utland. Gogol skrev inte med
tanke på kostymer och dekorationer, han
målade med ord, byggde Upp Situationer
som i sig själva voro än parodiska,ä n
bittert livsnärgångna. Han hade Moliére

som förebild och det liv som levdes i
hans Ryssland var en aldrig sinande källa
att ösa ur. Gogol är en ordets man, han

- Och

U n d e r semestern, tillbringad i en trakt
av plattaste Västerbotten blev vart
sällskap en dag inviterat på kafferep till
en av byns pampigaste invånare. Mellan
patåren och den oundvikliga tredje påfyllningen togo vi gårdens nyförvärv i
ögonsikte. Med karaktäristisk sävlighet
förevisades husmoderns hemmaspunna. *
hemmafärgade, hemmavävda stora salsmatta, defintitvt och ottoman-överkast.
Spaljéträden vid söderväggen, vilka för
första gången buro några kart, fingo sin
andel av vår beundran liksom den nya
fågelhunden, vilken givit skall så präktigt
under den gångna första andjaktsnatten.
Sist begåvo vi oss mot en 4 m. hög träpallisad=silverrävsfarmen.
Det var en
underbar, varm augustidag med ljuvliga
fläktar från den närbelägna insjön, men
innanför murarna rådde en tropisk hetta.
Ej ett träd kastade den ringaste skugga
över de 4 verkligt rymliga avbalkningar-

hans repli- stationer.
M:me H. Siemenska, polen, talade om
den polska kommittens arbete. vars erkända effektivitet hon till stor del kunde tillskriva den polisassistenskurs på
några månader, för kvinnor, Som v i d två
tillfällen hållits i Polen. De vid dessa kurser utbildade kvinnliga polisassistenterna
lad teatertrupp. en ensemble av artister har Utfört ett framgångsrikt arbete vid
som först Och främst kunna tala, Och uppspårandet av såväl hemliga agenter
därnäst veta vad de säga. .
och otillåtna nattklubbar, samt icke minst
Alf Sjöberg har vid iscensättningen av genom deras upplysningsarbete bland de
skall lyssnas t i l l

Om

ker får den rätta luften Omkringsig, den
rätta snärten Och den inifrån kommande
trovärdigheten - då blir skadeplatsen en
enda blixtrande karusell av ironi och satir, Gogols text fordrar en franskt sko-

»Revisorn» gått tillväga med en utstude- unga kvinnorna.
D:r Lentze, Tyskland. talade därefter
rad noggrannhet, han har önskat att om den verkan bordellernas upphävande
överryska ryssarna Och så gott han kun- haft i Tyskland.
nat det försökt att sammansmälta allt
Det sista föredraget hölls av d:r Alma
»ryskt» han sett och läst och tittat sig Sundqvist, som gav någa personliga intill, Det har blivit Habima, Tredje stu- tryck från den resa hon företagit i Asien
Som medlem av den komm
dion och Cabareten Fågel Blå, de egna och
mission som Nationernas Förbund utsäninsatserna äro bleka och göra sig inte de hösten 1930 för att studera handeln
direkt påminta. Jag kan inte säga att med kvinnor Och barn.
På vissa håll florerar bordellväsendet
resultatet gladde mig, det var mig omöjtigt attskratta åt denna utvärtes konst, öppet och det finns stora städer i Asien
där varje artist, varje statist och fram- där skatterna från bordellerna Utgöra en
väsentlig inkomstkälla för kommunen.
för allt dekorationer och rekvisita febrilt Detta hör dock numera icke titt vanligansträngdesig att skapa något burleskt heten.
Det finnes också bordeller med föreoch komiskt. Ordet, författarens scena-

na och varken en sten eller buske hade
fått stanna inom fängelsemurarna. Varje
avbalkning hade sin rymliga trälya, men
golvet bestod av ett hett sandlager över
det starka ståltrådsnätet som är fångarnas egentliga vaktare. Utan denna ståltrad skulle de ej vara kvar en timme utan
gräva s i g ut. Av de 2 paren läto endast
de bägge hannarna och en hona pverka
sig av ägarens vänliga lockrop. De smi-

Orienten

rio och text, hade ingen tummelplats i Iäsningslokaler, öppna på natten där föredetta virvlande sammelsurium a v verk- Iäsningar hållas för att bringa upplysning om Prostitutionens faror, och det har
lighet och overklighet. Aktörerna talade givits många exempel på hur unga män
lågmält, omedvetna om sina replikers visat sin tacksamhet härför.

I Indien finns en kast där fäderna äro
inneboende färg och malande kraft. På
scenen rörde sig ett spökkabinett, intog soutenörer och mödrarna prostituterade.
skifrade plats, bar upp kosty- för dessa föräldrars Pojkar har öppnats
ställningar,
en skola för att de skola få tillfälle lära
mer och gjorde allt upptänkligt utom sig ett yrke och kunna försörja sig på
»»liv»».
ett samhällsnyttigt sätt.
Man har även på många andra sätt
Det är beklagligt att det just skulle
vara den i mitt tycke särdeles lyckligt ut- börjat arbeta för att göra slut på denna
rustade regissören Sjöberg, som låtit lura trafik. Kampen mot handeln med kvinnor
och barn är i sin djupa mänsklighet ett
sk bort ifrån scenkonstensenda och rätta område där vi alla kunna mötas och hjälväg. God teater presteras ingalunda en- pas åt oavsett vilken tro, vilket land och
bart med buller och bang, med färger och vilken ras vi tillhöra.
Oändligt mycket återstår att åstadkomfilmbesläktade påhitt. Ännu så Iänge är
teater synonymt med det intellektuella be- ma på detta område, men början är giord
till en ny tingens ordning. För att uppnå
greppet av njutning. Låt publiken avgöra en sådan kräves en folkuppfostran, som
om en författare är satiriker eller ej
medvetet riktar sig mot radande missför-

diga svarta djuren. ännu med endast tunn
sommarpäls, började genast efter känt
Skansen-maner sitt oroliga lopp i de heta
burarna. Den lilla honan tog sina sockerbitar som i förbigående, betraktade
mig sedan ett ögonblick med de bärnstensgula ögonen. där skyggheten satt
Ett ögonblick
försvann det skygga uttrycket för en
agad hunds sorgsna blick. SA började
åter den rastlösa vandringen. Jag lockade henne med en sockerhit för att få
skada de gnistrande ögonen i det svarta
lilla ansiktet ännu en gång och smekte
henne med ett dallergräs
Den andra
honan är till ytterlighet skygg. När maten är serverad lämnar hon ej lyan förrän
dörren smällt i lås. Från vakttornet kun-

som gnistrande på tur.

na de ej iaktta henne, hon hör, att de
gå i trappan. Endast över muren kunna
de iaktta henne. Till ägarens stora sorg
ha de båda honorna trots förbindelseleden
mellan burarna under vårmånaderna icke
förökat sig.
Nu ville ägaren göra sig
av med de omöjliga djuren och förfrågade
sig i förtäckta ordalag på odalmannavis,
om vi eller våra släktingar i avlägsna led
möjligen skulle vara spekulanter Jag
tänkte på de bärnstensgula pupillerna
ivrig av min visade möjlighet började han
utbreda sig över, att då skulle han börja

-

-

låt inte alla scenkonstens odygder och hållanden.
E. s. svälta henne i oktober. För att skinnen
andra hjälpmedel kapplöpa om att visa
skola bli starka få djuren alltid endast
åhörarna huru de skola uppfatta stycket. Blickingbergs diktion var anmärknings- mycket mattligt med föda, ty fettlagret

skullehansvältariktigtkraftigt,såskulle

både herr Sjöberg och övriga regissörer värt sluddrig, herr Winnerstrands återgivmed borde utgå ifrån att ibland fribiljett- ning av Revisorn en generad imitation av skinnet bli härdigt och starkt. Jag flydde
skarorna kan det ha smugit sig in en och de Wahl. Bitvis hördes han och bitvis från tretåren.
annan konstnärligt förstående och kän- säg man att han rörde på munnen. Fru
K. B.
nande individ
och det är för dessa, Ekström »agerade», skrek och gestikuleför deras lagmälda pris, det är värt att rade och lyckades naturligtvis inte i sitt Nina», en Nationalscen som anser det
agera.
uppsåt att framställa den ytliga borgrmäs- som sin plikt att införliva slik beställSkadespelarprestationerna voro över tarinnan. Dvärgen eller den utklädda ningsdramatik med sin repertoar, den är
lag slätstrukna och av rollistans tjugotre harnungen som skulle föreställa Doktorn inte värd ett kopek i understöd. StadsPersoner var det på sin höjd fem, som gav god illusion av barnamatörteater och understödet borde inte utdelas utan förhördes och kanske två som märkbart instuckna i mängden förekomma typer pliktelser - när Dramaten plottrar bort
togo vara på sina gestalters tankeliv. Herr och tilltotningar, som landsortens värsta sin tid med gasterande aktörer och aktri-

-

,

band inte skulle under namn av konst ser

- vad

kan man då vänta av privat-

vågat bjuda sin publik. Kungliga Dra- scenerna? Var, om inte på den av svenmatiska Teatern inleder sin nya säsong ska folket ekonomiskt stödda teatern,
på ett gloriöst vis - utförsbacken tycks
vara asfalterad och bekväm. Gästspelen,
som yttermera skola understryka förnedringens splittrande tillstånd äro i programmet avtryckt med data och m. m.
Ensemblekonstens död är definifiv. Det
inte med glädje man emotser en premiär som den utlovade av Franks »Frau

är

skulle väl en ensemble vidmakthållas?
För vad ändamål beviljar Riksdagen sina
fyrkar? På den punkten ha vi rätt att
kräva en ingående och tillfredsställande
upplysning.

Sven Stål.
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