Vad

har hänt?

REGERINGENS
FÖRBEREDANDE
ÅTGÄRDER till den planerade stora
insatsen for arbetslöshetens
avhjälpande
framskrider i rask takt. En inventerings-

Elin Wägner :

Den frivilliga Kollektivhuset
krigsfången. och yrkeskvinnornas problem.

redaktör Sigfrid
kommission
med Hansson
fackföreningsrörelsens
som ordförand e har framlagt förslag om icke mindre
än 3,200 företag, som skulle till stor del
omedelbart kunna igångsättas som beredskapsarbeten och därigenom bereda arhete åt mer än 100,000 arbetslösa
Kostnaderna fördelade på en flerarsplan gå
loss på cirka 510 miljoner kronor
De
föreslagna arbetena äro dels av rent stat-

flickan Elsa Brändström,
dotter I en
förvärvsarbete
- och diglieter som stå hindrande i vägen för
familj dar barnen »fingo saga emot», dar K v i n n o r n a s d e giftas - som en en gynnsam lösning, utan I i k a mycket
de hade sin lyckliga frihet men samtidigt brännande social fråga stod samtidigt på
dagordniiigen vid två stora diskussioner i bristen på ändamålsenliga former.
Den nya familjeorganisationen, där
tidigt vande sig vid vakenhet och ansvar måndags, på Fredrika Bremer-förbundets

Alla omständigheter samverkade for att
lägga den barndomens trygga grund utan
nevroser och komplexer utan vilken hon
aldrig så glatt och självfallet kunnat gå
till sin uppgift
Sen få vi se henne på

Stockholmskrets'
möte I Läkarsällskapet
med d r Karin Kock som inledare samt
i Yrkeskvinnors
klubb D r Kocks utforliga och belysande uppläggning av ämnet
utmynnade bl. a. i ett konstaterande av
att prohlemen inte l lösas genom att hindra
Anna Sandströms seminarium, dar hon kvinnorna att yrkesarbeta, men att löneär for litet litterär och romantisk for att frågor, hostads- och barnavårdsfrågor
göra sig riktigt och sedan som värdinna måste anpassas efter de nya förhållan-

lig karaktär, dels statsunderstödda,
kommunala eller enskilda företag av allmännyttig a r t
Vidare har regeringen tillkallat sakkunniga för utredningen rörande träförädlingsindustrien
i Norrhotteii
Men det

det brändströmska ministerhotellet I Pe- dena
Dessa synpunkter
tersburg där hon också på sitt vis sig vid Yrkeskvinnornas
i

svåraste blir naturligtvis nu hur finansieringen skall kunna ske
HERR SCHLYTER
BEBÅDAR
nya
lagförslag
rorande faderskapsbevisning genom blodprov, och till ny arvdabalk, vidare om krigsdomstolarnas
upphävande i fredstid samt reglering av
d e straffprocessuella
tvångsmedlen, såsom anhållande och husrannsakan.
har Norge
h a f t ordet under den sistförflutna veckan och framhållit att Grönland icke kan
betraktas som en enhet under dansk suveränitet, ty i det omstridda E i r i k Rodhes
land finnes ingen infödd befolkning
Norge är vidare obehagligt berört av att
danska regeringen velat förneka Norges
existens som självständigt kungarike under många är.

MANCHURISKA

Elsa Brändström efter he hemkomsten
från Sibirien

En

av Tidevarvets medarhetare. fru
Elsa Björkman, har gett ut en biografi över Elsa Brändström, så som det
nästan var hennes plikt a t t göra. Som
skolkamrat, van och medarhetare har hon
delat alla d e olika skedena i Elsa Brändströms liv och kan därför också skildra
dem förtroget och äkta
Nar hon valt
bland sitt stora material av minnesbilder har hon gått tillväga på ett sätt som
påminner om hennes teknik som grafiker.
hon har hållit de stora konturerna klara
och tagit med sådana detaljer som a g a
väsentlighet så a t t människan kommer
fram ur sina oden Elsa Brändström bör

KONFLIKTEN är
i Genève,
där
Sveriges representant statsrådet Undén
betecknat tillståndet som maskerat krig
och hänvisat till Lyttonrapportens omvara nöjd med sin biografi.
döme, att Japan icke handlat i nödvärn.
Först den långbenta, ljushåriga
Vilket folkförbundet borde rätta sig efter.
under behandling

G E N E R A L K U R T VON SCHLEIC H E R , den förut osynlige ministerdödaren och kulisspolitikern, har tvingats

skot-

utfördes ytterligare huset förverkligat i väl uppförda och väl
möte, där arkitekt placerade byggnader med fritt läge och

frysande,
förhånade
och försummade
krigsfångar» och blir skakad i sina grundDet
valar som Elsa Björkman säger
var stadiga grundvalar, ingenting blev
först ört, men ur den rämna som blev vid

Arkitekt Markelius, som hade förmånen

R

T

svarets organisation, som den föreslagna
besparingen på 20 miljoner kronor skulle
innebära, ett ingrepp av nedbrytande och
svårreparerad art. Vidare har det framhållits a t t de avsedda besparingarna i
stort sett skulle vara illusoriska, då de
genom regeringens program för arbetslös-

internat, med spadbarnsavdelning, lekstu-

att få dryfta sina planer med idel sakkun- ga for litet större barn och sovrum for
niga, nämligen yrkrsarbetande åhörare. barnen, allt under overinseende av lämp-

betonade först och främst hur troget bo- ligt utbiIdade, fast anställda vårdarinnor.
stadsfrågans utveckling i allmänhet föl- Den individuellt organiserade familjebo-

denna jordbävning, kvällde ett källsprång jer den sociala utvecklingen och att det
upp och oanade krafter.
inte uteslutande a r ekonomiska omstänDe behövdes, ty Elsa Brändström står
där mot en värld I vanvett och vanmakt
Livets, manniskans rätt, förnuftets och
kärlekens bud äro suspenderade till formån for krigets lag Krigsfångarna, det
ar hundratusentals mänskliga varelser
satta utanför kampen, utanfor den mänskliga gemenskapen, utanför både krigets
abnorma och vardagens naturliga verksamhet och förhållanden
D e äro för det
land som tagit dem en börda som man
inte direkt kan befria s i g ifrån men indirekt
I Ryssland och Sibirien voro
de utlämnade åt godtycket, åt ödsligheten, kylan, hungern, pesten Elsa B r ä n d
ström kastade sig emot allt detta Men
( F o r t s å sid 4 )

staden har

i

allmanhet ett fel, nämligen
(Forts. å sid. 4 )

Ann Margret Holmgren:

Björnstjerne Björnson i hemmet.

¨

Regeringen och
fjärde huvudtiteln.

fram
Iigen iutnämnt
rampljuset
honom
Hindenburg
till rikskansler,
har nämsedan v Papen på det hestamdaste avböjt
förnyat uppdrag General v Schleicher
har fortfarande hand om riksvärnet och
herr v Neurath står kvar som utrikesminister. Regeringen har för övrigt något
Regeringens besparingsplaner för förmodererats, framförallt i näringspolitiskt
svaret har väckt åtskillig opposition
avseende
bland meningsmotsåndare
Dagens
Nyheter har fört försvarskomTYSKA RIKSDAGEN öppnades den 6
december, dock icke utan störande missionen i elden och kritiserat regerinintermezzon
Nationalsocialisterna
hade pens underlåtenhet att först tillfråga denna myndighet om dess mening. Frän hoi
t d ordnat med ålderspresidentfrågan
genom att invälja till riksdagen den 82- gerhåll opponeras emot det ingrepp i forårige generalen
Litzmann, sålunda sex år
äldre än Clara Zetkin Generalen aktade
dock inte för rov att rikta ett ganska
kraftigt angrepp mot rikspresidenten Hindenburg, som prisgav tyska folket åt bolsjevismen, ehuru räddaren - d, v. s. Hitler - stod redo Därpå uppstod ett livIigt slagsmål med 40 sårade

där den forna hemhustruns arbetsbördor
lyftas av genom gemensamhetsanordningar for matlagning, matservering, spadbarnsvård, städning och tvätt.
Låt oss alltså föreställa oss kollektiv-

ovetande bereder sig för de heroiska år Sven Markelius inledde diskussionen om vacker utsikt Hur skall de organiseras?
som stå for dörren.
Allt a r färdigt då de förvärvsarbetande
husmödrarnas bo- Gemensamt kuk med avhämtning av mahon en dag Ar 1915 »fick se en samling stadsproblem
ten eller gemensam restaurang, ett barn-

H

I GRÖNLANDSFRÅGAN

hustrun ofta a r förvärvsarbetande medlem liksom mannen, kräver en ny bostadsform
Låt oss skapa kollektivhus,

görelse I form av okad arbetslöshetshjälp
För arméns rakning skulle en och en
halv miljon arbetsdagar i form a v värnplikt icke uttagas, vilket innebär en besparing av 5 miljoner kronor Aven un- Bjö

line

der förutsättning att alla dessa sålunda
utestängda värnpliktiga vore arbetslösa
- vilket dock icke ä r fallet - skulle ett

män

helst

spelet. Eller nar korna kom hem från
sätern om hösten ramande av hemlängtan, då var det fest på gården och Björnson underlät aldrig att möta och välkomna dem.
I ett fortjusande brev till en sondotter
låter han djuren, det ena efter det andra,
komma med sitt »Hils Else, hils Else».
Hästarna och fåglarna som han dagligen
matade var honom kärast av alla.
Björnson kallade sig själv »hemmets
diktare». Och ingen har val heller skrivit vackrare om hemmet liksom om kvinnan än han Hemmet a r med i den underbara folksångens första strof:
»Ja, vi elsker dette lannet
som det stiger frem
furet, veirbidt over vannet
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tænker
på vor far og mor
og den saganat som sænker

håll
drömme på vor jord »
understod till dem enligt gängse t a x a på är de besvärliga och svara att leva samI dikterna till foraldrarna och till hustomkring 2 kronor om dagen icke uppgå man med.
till mer än 2 miljoner kr. Betraktad som
Detta var inte fallet med den store run framträder hans hemkärlek i de
Aldrig var han vackraste ord
offentligt arbete a r nämligen värnplikts- Björnstjerne
Björnson.

utbildningen en mycket dyrbar sak. Vid mer till sin fördel än i sitt hem, där han
Björnsons dagliga vanor var ytterst rehesparingens planerande har bl. a. det di- i regel var jublande glad från morgon till gelbundna'
Klockan 8 på slaget intog
rektivet följts att den icke skulle få med- kväll och strålande av vänlighet mot alla han sin första frukost och arbetade sedan
hela förmiddagen. Efter en lång promehetens bekampande skulle komma att föra ökning av arbetslosheten och det ä r både människor och djur.
Djuren hörde med på ett särskilt sätt nad med åtföljande kalldusch intogs midicke meningen att stänga varv och fabriuppslukas under en annan huvudtitel.
Deras välmåga och glädje låg honom dagen kl 2 Fick han blåbärspannkaka,
I sina forsvarstal mot kritiken har re- ker.
Regeringen har
med all tyd- varmt om hjärtat. När grisarna släpptes hade han ett speciellt ljudligt »blåbärsgeringens medlemmar starkt framhållit
det rena besparinpssyftet Statsministern Iighet klarlagt att den avsedda nedskär- ut om vintern att hoppa och dansa och pannekakehyl» som uttryckte hans för(Forts. å sid 4.)
betonar a t t försvarshuvudtiteln
erbjuder ningen inte står strid med regeringspro- vältra
då
han av skåde-

sålunda

sig

i

storre möjligheter

än andra huvudtitlar grammet ifråga

om arbetsloshetens be-

till tillfälliga begränsningar och både re- kampande Den andra frågan I saken,
geringschefen själv och forsvarsministern nämligen nedrustningsprincipen, har i och
visar I siffror, att en ev. inställelse av med åtgärdernas betecknande som tillfälvärnpliktsövningarna
skulle lämna en liga ställts mera åt sidan Vilket dock
aven med hänsyn ta- icke utesluter att man kan räkna den som
faktisk besparing
gen till a t t arbetstillfällena
på detta satt en fördel, erhållen på köpet I den allkunna minskas och sålunda kräva en gott- männa besparingen.

-

i

snön,

njöt

Läckert och hälsosamt.
är smörgåsbrödet

UPLAND SKUBBEN
I hygienisk förpackning hos E d e r handlande.
Undvik efterapningar!
Begär uttryckligen U p l a n d s k u b b e n !

EtthundraGruppliv och
årsminne.

samhörighet.

100-årsdagen av Björnsons födelse har

firats på Dramatiska teatern med »Over
Evne» jämte ett föredrag av Torsten Fogelqvist. Det var kanske ett riktigt val.

Ty det är nog over evne för vår tid och

D e n 10 Dec. 1 9 32.

dess sceniska konst att fira en skald och

författare av Guds nåde som Björnson.

På parkett, icke på scenen, såg man Gerda Lundequist och Anders de Wahl e l l e r

»Paul Lange» och »Tora Parsberg», de

Jordbrukets

två, som gjort Björnsons dramatiska
konst mest kind i Sverige och särskilt
genom ovannämnda stycke. Varför togs
detta ej upp nu, så aktuellt som det är
till sitt innehåll och med sina ursprungliga rollinnehavare?
Sociaiministern har genom tidninBjörnson var ju också den framståengen »Arbetet» låtit uttala att lantar- de och framsynta politikern. O m han e j

löneavtal.

betsgivarnas
konflikten

ställningstagande

mellan lantarbetsgivare

i som sådan varit omtyckt i Sverige, därför att han höll på Norges fulla själv-

Paris i november 1932.
själ»
åsyfta icke dessa anspråkslösa anteckningar. Snarare är det internationella företeelser som jag tillsvidare kommit i beröring med här i Paris.
Jag vet inte om »Oxfordgruppen» ännu
är känd i Sverige eller om jag lyckats
att få en riktig uppfattning av denna religiöst förnyande rörelse, som säges
snabbt vinna anhängare över världen,
men j a g har sett den närmare här än i
Genève. l i n amerikansk präst Buchman
blev genom egna upplevelser övertygad
att vad världen behövde var gruppliv och
större gemensamhet, Guds direkta ledning inom hela grupper.
»Allt vad som
separerar en människa från en annan»
definieras som »synd» till och med. Den
är ingen sekt och har inga speciella dogmer utan utgår från bibelns ord. Med-

A

tt visa vägen till »Frankrikes

Port Arthur
Blekingegatan 40
Telefon Söder 34784

I

R r a m a t s tälle
som sjöngo Internationalen och som pil
samma gång höllo sin knutna hand vid
mössan,

halvt som hot, halvt som honnör.

- Ja, jag tycker inte om det, sade M:me

Jouve, tillhörande »Fred och Frihet», det

ständighet, så måste väl nu varje svensk,

och lantarbetare skulle komma att åtminstone i sitt hjärta, erkänna det rättinverka på statsmakternas »hjälp» mätiga däri. Varje politiker som i sanåt jordbruket

under den kommande

riksdagen. Detta yttrande har väckt
mycket förbittring och kallats f ö r ett
hot. Och det är ju inte utan, att där
ligger e t t visst hot. - Men om m a n

ning tjänat sitt land - och det har Björn-

son gjort - är

d e s. k. rätta personerna för varje ort. det övriga Paris tycktes vara och se miett föredöme för alla län- En sådan ledande person här är trots litärparaden, då lågan nytändes på den
»grupplivet» en 73-årig priistfru från okända soldatens grav.

V

tankar, hur m å n g a a v dem ö n s k a inte

att avtalet aldrig blivit uppsagt. Säkerligen de allra flesta. Ty de inse
nu, vilken dårskap det var att säga

politiska kommunismen och att de hoppas
att genom sin gudshingivenhet få bliva
Guds verktyg för dagar som komma. I
högsta grad intressant är att jämföra, om
jag så törs uttrycka det, Oxfordgruppens
De
upp avtalen med lantarbetarna.
Björnson på hans 70-årsdag: »naar du erövrings glada eller förhoppningsfulla
l ä g s t a lönerna. Som k a n k a l l a s mi- ier er det tyst».
västerländska väsen med de ungdomars
Vår tid anser sig ej behöva stor dikt- som jag mött kommande från Krishna
nimilöner.
O c h i en tid då jordbruket ständigt ropar på hjälp och får ning och stor konst, ty den har för få Murtis lägereld i Ommen, Holland. D e
senare äro också villiga att göra sig
tomma, även från initiativ, för att bli kahjälp
huvudlöst. O c h utan att personligheter att bära upp dem.

höra henne läsa »Bergliot» - denna
oförlikneliga dikt oförlikneligt tolkad.
Och när Gerda Lundequist slutat, skulle
man vilja använda Hamsuns ord t i l l

-

Men Björnson är och förblir skalden
granska var felet sitter. Styrelsen
och nationalhjälten i »det sagaland som
och dess tjänstemän ansåg det kan- sænker drömme på vor jord,.
s k e »klokt». Men v a d blir följden?

-

frågan visa s i g fullkomligt obildba-

ämnen som Demokrati och
diktatur, Människovärde - vad är det?
samt Ungdomsårens psykologi. De beså aktuella

ra, både när det gäller jordpolitik
sökta platserna voro Sundsvall, Essvik,
och social ansvarskänsla. D e t är Skönvik och Skönsberg. Arrangörer
nästan som om j o r d b r u k a r n a vore ett kooperativt kvinnogille, två soc.-dem.
som lindebarn. De äro alltför väl ungdomskluhbar och två soc.-dem. kvin-

voro

nokluhhar. men samkvämen voro öppna
skyddade för a t t k u n n a r e d a s i g själ- även för allmänheten.
Vi häroppe i det frostbitna nordanlanv a , s k r i k a så s n a r t svårigheter
indet äro inte bortskämda med besök av
träffa och oförmögna att känna och så förnämliga föreläsare som rektor Herutöva några plikter mot andra.
melin. Och att sådana komma till oss av
fri och egen vilja, för att se vårt lilla
men vackra och intressanta landskap och
dess n u så svårt hemsökta befolkning, hör
ock till sällsyntheterna. Men så blev också glädjen så mycket större. De föreningar som fingo erbjudandet att ordna mötena hade tagit emot uppdraget med syn-

-

tillte

längresom lättnadattMr.Hooverinte

en känsla av att många kväkare känna

kompromissa med urgammal kväkartro.
et fredsarbete, vars namn s y n s ha
nått fram till menige man här, och
som kallas en succès, är Den nya fredsskolans» - »La Nouvelle Éeole de la
Paix», mycket besökta föreläsningar i
Sorbonne över freds- och N. F:s-frågor.
Drivande kraft ä r M:lle Weiss, directris

D

naler för en högre ledning, men präglade för tidskriften l’Europe nouvelle. »Fredsav en mer tidlös, österländsk förbidan, skolan» har pågått i tre år.
Liksom i Genève har här i Paris börjat
och ännu starkare framhävande sin gemenskap med världen som helhet.
hållas offentliga luncher, vid vilken nå-

Från Medelpads S
bygder.

att lantarbetsgivarförening e n till en del spricker o c h separatavtal träffas. D e t är i och f ö r s i g
ingen olycka. Men d e t bedrövliga är U n d e r de fyra sista dagarna i novemher höll rektor Honorine Hermelin
att jordbrukarna på a l l a punkter i
föreläsningar i sundsvallsdistriktet över
den för närvarande så aktuella jord-

Troligen

u n g d o m (och ochnågraäldre)

hos kväkarna och värdinnan, nyss hitkommen från Amerika. gav förra gången
en skildring av presidentvalet. Jag har

skulle kunna utforska arbetsgivarnas

tilleståndsdagen reste jag ut till Vin- gon framstående person håller ett anföcennesskogen, en motsvarighet till rande i samband medAnna
fredsarbetet.
T. Nilsson.
Lill Jans förr i världen, för att deltaga i
Amsterdamskommitténs fredsdemonstration. Där voro väl mellan 2- och 3,000 Annie Löfstedt: En kvinna om böcker.
Bonniers. Kr. 4:25.
människor samlade med få kvinnor, mest
mössklädda män. En liten grupp kvin- Olle Holmherg: P i jakt efter en världsAskidning. Bonniers, Kr. 7 : 50.
nor från »Fred och Frihet, mötte också
med inskription på standaret: »Kvinnor, Anna Lenah Elgström: Elsa och kärleken.
glömmen e j att Paul-Boncour ville mobiBonniers. Kr. 8 : 50.
lisera oss!» Det som mest frapperade Gideon Clark: Rätten till kärlek. 3:dje
upplagan. Hökerbergs. Kr. 5: 75.
mig var en grupp barn i röda baskers,

-

Jakt på

världsåskådning.

U

Underden enkla titeln En kvinna om
böcker har professorskan Annie

Anna Lenah Elgströms Trivs
I

nya bok.

ålder i det mänskliga livet torde ning Holm kommer hem från Amerika,
vara svårare och på samma gång sjuk och fattig och övergiven av alla,
Handelstid- tacksammare a t t skildra än övergångs- fattar Elsa det sublima beslutet att rymning under Aren 1923-32, och det är säl- åldern, då barnets värld spränges sönder ma från styvfaderns hem och offra sitt liv
lan man träffar på dagsländor så värda och den unga människan står på tröskeln för sin egen far. En tid tjänar hon hohokformen som dessa. Författarinnan är till en ny värld, rikare men farligare, nom som en trogen och hängiven väpsjälv mån om att framhålla artiklarnas mera lockande men också mera skräm- nare, men slutligen ger han henne fri, och
ovetenskapliga
karaktär o c h deras tillkomst av »en föga boklärd men ganska mande än barnets. I sin nya bok har Anna hon får på styvfaderns bekostnad utbilda
bokälskande person». Hon har förmågan Lenah Elgström företagit sig a t t skildra sinn konstnärliga anlag.
a t t bedöma den bok hon liar för handen en sådan övergångstid, då själen söker
Den oro, som kännetecknar övergångsibland spinnande en sig fram till en form och ett innehåll.
åldern, med ständiga fluktuationer m&
rna och handlingen,
År 1928 utgav Anna Lenah Elgström
lan glädje och svårmod, djärvhet och
llan hon gör en mer
romanen Den kloka Elsa, som blev en blyghet, egocentrisk självupptagenhet och
v det slag hon tillFortsättningen
längtan efter självuppgivelse, tecknas med
korta uppsatsen om mycket stor framgång.
ed en sällsynt frisk på denna bok heter Elsa och kärleken, och utomordentlig
intuition och levande
och omedelbar stil slår hon ofta huvudet det är första delen därav, med under- åskådlighet, liksom denna ålders s i t t att
på spiken, och exempelvis hennes enkla
rubriken Far och dotter, som nu utkom- uppleva böckerna så, a t t man dricker in
men sanna ord om Vicki Baum är bland
det bästa man kan få läsa om denna allt mit. I Den kloka Elsa var det barnets varje droppe a v deras liv. Vänskapen,

förutpublicerade

en Göteborgs

mer erotiserande författarinnan.
l i n Annie Löfstedts motpol är Olle
Holmberg, vars (delvis) litterära reflexioner fått den tvetydiga titeln På jakt efter
en världsåskådning. Man blir aldrig riktigt på det klara med om författaren jagar f för egen vinning - då ett sammanfattande resultat ej hade varit i vägen eller om han j a g a r efter en världens
åskådning - varvid dock bokens material e j torde vara tillräckligt vidlyftigt
och frågan dessutom omöjlig a t t besvara,
knappas! ens ytterst schematiskt. Han
söker gärna förutsättningar, miljö, intränger djupt i tankegångar och slår an de
strängar, som kunna ljuda mäktigast. De
utomordentligt
intressanta kapitlen om
Ernst Ahlgren och om svenska litteraturen från Hjalmar Söderberg till P ä r Lagerkvist visa detta med all tydlighet. Författarens tunga stil tycks dock ha svårt
a t t riktigt uttrycka kvintessensen i tankegångarna i sådana kapitel som »Andlighetens rehabilitering» och »Samtal om religionen», under det att aforismerna
i
»Hundra sätt att tänkas» har en förvånansvärd slagfärdighet.
Dessa två färfattare med sina skilda
kritiskt och litterärt inställda böcker äro
förtjänta av det största intresse.
Deras
verk komplettera varandra på ett ypperl i g t sätt, och deras skilda världsåskådningsjakt visar upp två förnäma representanter för var sin riktning inom den
i Sverige nu rådande kriticismen.
Johan Falck.

Ingen

värld, som skildrades med psykologisk
klarsyn, varm känsla och frisk humor.
den intressanta
strukturen av en
från fadern ärvt djärv fantasi
siv känsla och från modern ett

Starbäcks

historieromaner, diktar
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holm. Dess uppgift är, s ' ~framgår a'
namnet, att mellan människor, som redan
är i
besittning av ett arbete förmedla
byten av ungefär likvärdiga anställningar,
t. ex. en kontorsplats i Stockholm mot en
i Norrköping eller anställning i ett varuhus
Norr mot anställning i ett varuhus
människorna
på Söder. Det
somgäller
vill byta
att finna
och de rätta utställa i Josefssons konsthall, Sturega-

''

Nio unga konsthantverkare.

platserna för deras önskemål. En av den tan 26, arbeten i textilier, möbler, kerastora arbetslöshetens olyckliga verkningar

liten, men modern och smakfull.
Erik Ullrich visar möbler, Hillewi

-

en Londonskildring med unga självförsörjande i huvudrollerna, där de erotiska
konflikterna i några olika kvinnoöden tas

berättar fru Sutthoff. Men man har tänkt
sig att också få arbetsgivarna intresserade, ty det ligger ju också en fördel för
dem i a t t få människor i sin tjänst som
trivs. A v de samtal fru Sutthoff haft med
en del personalchefer bl. =, framgår att
man på den sidan åtminstone inte alls ä r
friimmande för tanken.
Intresset bland d e anställda har varit
stort. Det har kommit sådana, som inte
haft andra klagomål på sin plats än att
de under kanske tio eller sexton års arär hunnit tröttna på allt och bara
ett ombyte för bytets skull, eller
, som av särskilda anledningar inte
trivs, eller sådana, som a v förändrade familjeförhållanden eller liknande ställer nya anspråk på sitt arbete.
Doktorinnan Sutthoff framhåller, att verksamheten säkerligen kommer a t t ha sina
vanskligheter, men att bara den tanken

upp till behandling mot bakgrund av ett
modernt tämligen enformigt och pressande arbetsliv. Människorna ä r mitt i sin
Bokens idé är att
vardaglighet och trots sin osäkerhet på Berggrens förlag.
många punkter, inte osympatiska.
De överföra den stil, som allmänt slagit igesträvar ganska redbart. Skildringen har nom inom reklamoch tidningsvärlden

Fylld av romantiken i många tilltalande drag och kommer sä- tidigt
även t itillhandahålla
l l husmödrarnaslättsydda,
område tidsbespaoch samkert att läsas.
*
rande och dekorativa mönster för märkhon om
Den moderna märkboken, upptagande ningen. Boken uppvisar ett rikhaltigt ursin¨ far till en ädel och misskänd hjälte de moderna s. k. funkisstilarna för olika val och fås för det iiverkomliga priset av
av Nils Bosson Stures art. När Sven- slags märkning i hemmet har utgivits på kr. 2:25.

v i d hans sida.

rosa silkebrokad kr. 11: 50

rad i en n y tillvaro, icke förstår sig själv rätta litet närmare om arbetet.
Det närmaste intresset liar självfaloch därför hos vänner söker förståelse,
skildras med lika stark inlevelse.
Kär- let hittills kommit från de anställdas sida,

till sjuttonårsåldern.
Människor och böc- slag på hennes ömhet och medkänsla, kan
ker, verkliga och fantasiupplevelser på- kärleken bli ett huvudmotiv.
Elsa och kärleken (Fader och dotter)
verka lika intensivt den formbara själen.
Den mest robusta verkligheten represen- ä r en stark och levande bok. Dess gestalter, framför a l l t Elsa, leva intensivt.
teras av styvfadern, Juncker, den djärvt
framsynte industrimannen, som vill om- Säkert skola många stifta bekantskap med
dana en hel smålandsbygd till ett indu- dem.
stridistrikt. Han ä r den manliga kraften,
Böcker.
härskaren och organisatören,
Elsa måste
Rätten till kärlek av Gideon Clark ä r

Juncker riktar hon hela sin hemliga, brinnande medkänsla mot sin egen far, den
Olycklige Svenning Holm. Om alla andra
svika
och förakta honom, skall hon stå

förmedlingsbyrå för platshyte har
för en månad sedan öppnats i Stock-
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G:son Berg och Karin Larsson ha matav doktorinnan A . tor, en del mycket vackra saker. Åsa
som under denna tid spelar så stor roll, Sutthoff och sedan d e första veckornas
emedan den unga människan, desoriente- erfarenheter nu inhöstats be vi henne be-

kritiskt intellekt. Man såg barnets ut- leken, anad och i förväg genomlevad i
veckling under ständig påverkan av och romanerna, tecknas i denna del blott i
preludierande drag. Först när Elsa står
reaktion mot omgivningen.
I den nya delen föres skildringen fram fri gentemot fadern, som hittills lagt be-

beundra honom, men hon reser sig i trots
mot hans hänsynslöshet mot de svaga och
underlägsna. För henne är medkänslan
instinktiv, och i reaktion mot den starke

En

ni
med ert
arbete?

teknik med leror i modern form.
Utställningen fullbordas a v Ingrid Fogeloch silversmeden Ingrid
Den vittnar om
Malms silverarbeten.
ganska stor duktighet hos de unga konsthantverkarna o c h är väl värd ett besök.
gammal

marcks böcker

att det finns någon att rådgöra med, eller
att det är en möjlighet att slippa lös u r
ett tvång, för många k a n ha sin betydelse.
Om byråns verksamhet - som tillkommit på initiativ från läkarhåll - blir känd
och det så småningom blir flera både
platser och platsbytande att välja emellan, hoppas fru Sutthoff att verksamheten skall kunna hjälpa en hel del människor tillrätta med sitt arbete och sålunda vara till fördel för både chefer och
anställda.

Bliv slank

och fri från reumatism.

pariffinbad (kontinentens mest använda

Tag

badform) hos

ELEKTRO-MEDICO INSTITUTET
Tel. N. 3592.

Södra Kungstornet, 8 tr.

Endast kvinnl. patienter.

Den frivilliga
krigsfången.

Kollekttivhusett
och yrkeskvinnornas

problem.

Bjö rn s tjerne
Björnson i
hemmet.

(Forts. fr. sid. 1 ) .
(Forts. fr. sid. 1.)
också mot den onda andemakt som rege- att den ä r för liten. Allt skall äga rum i
rade, Hon sökte befria både fångar och samma trånga rum, arbete, förströelse,
Han
gärna ett glas röd
fångvaktare ur deras hesatthet, hon för- barnavård och vila och följden har
v i n till maten och någon sällsynt gång en
sökte även få tyska myndigheterna att bland annat av detta skäl - blivit att de »dram» - snaps - på mycket fet mat.
förstå att man inte utverkadc bättre vill- moderna familjerna mer och mer avstår Till kvällen aldrig annat än vattgröt och
kor för de tyska fångarna genom att frän att alls ha några barn.
sur mjölk.
Arkitekt Markelius medgav självfallet
plåga de ryska i Tyskland.. .
Gärna redogjorde han på kvällen då
Men denna kamp tog hon upp och ge- en vid marginal för valfrihet ifråga om alla samlades i salongen för de nyheter
Men han de stora utländska tidningarna hade mednomförde icke med något slags obetänkt de föreslagna anordningarna.
raseri utan med en klar och förnuftig fält- fäste uppmärksamheten på att det som delat. Kunde musik bestås var han lyck.
tågsplan som sträckte si:! över hela ryska finns kvar av den gamla hemformen i lig. Annars läste han ofta högt ett eller
väldet. Ända till dess hon slutligen under många fall alls inte innebär någon högre annat. Och då skulle Karoline som hördet sista skedet, efter Brest-Litovsk-fre- grad av familjeliv än det nya kollektivet de illa sitta helt nära. Hon fick aldrig
den, medan de röda revolutions- och de skulle göra, men att genom denna form stå utanför någonting. Vid bordet satt
vita kontrarevolutionsarméerna förhärja- många onödiga konflikter för den yrkes- hon bredvid honom. Och han sörjde för
de Sibirien. tog kvarter i ett sibiriskt arbetande makan och modern och därmed att bordskonversationen blev noggrant refångläger som »den frivilliga krigsfån- för hela familjen skulle kunna undanröjas. peterad för henne.
Den ekonomiska sidan av saken framgena och härdade ut med dem genom
Björnson var road av att få gäster till
månader som runno ihop till Ar under lades av professorskan Myrdal, som gjort gården. En gästs ankomst eller avresa
samma villkor, lika avskuren som de från några mycket intressanta kostnadsunder- firades med hurrarop av den samlade
hem och familj och sitt vanliga liv. Men sökningar och kommit fram till att kol- familjen under hans eget anförande och
Elsa Björkman, som var Elsa Bränd- Iektivhuset skulle innebära betydande be- med flaggor på alla stänger.
Framför
ströms medhjälperska vid rödakorsstatio- sparingar, särskilt för små familjer. Blir huset hissades norsk, svensk och dansk
nen i Moskva och vet vad hon talar om, det fråga om flera barn ställer sig saken flagga. På gårdssidan flera andra länsäger att dessa heroiska å r icke voro nå- olika, då måste man vara uppe i en täm- ders.
gon uppoffring för henne trots fläcktyfus, Iigen hög inkomstklass för att kunna komHans omsorg om gästernas välbefinfångenskap, dödshot, överansträngning ma i besittning av det här planerade kol- nande tog sig rörande uttryck när han
och hunger och den nära kontakten med lektivhusets förmilner.
gick in med sin flughåv och befriade dePubliken tycktes i allmänhet vara ense ras rum från flugor som annars kunde
en ocean av lidande. T y de betydde en
kraftutveckling sådan som vanliga dödliga med inledaren om förslagets praktiska vara besvärande. Likaså rensades alltid
icke få erfara, en sprängning av jagets fördelar. Idén ä r ju heller inte helt oprö- matsalen från flugor.
gränser och därmed en hög lycka av vad. H. C. B : s arhete, som i s i a inneI det hela var han den angenämaste
övervärldsligt slag.
fattar många av de nu framkastade idéer- och älskvärdaste hiisfader man kan tänka
Jag minns då vi en gång kort efter na har j u på vissa punkter bevisat kollek- sig, med ett vänligt ord för var och en
hennes hemkomst talade om auditoriemö- tivhusets genomförbarhet, något som ock- som kom i hans väg.

-

tjusning.

drack
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tet, där hon för första gängen i sitt liv så påpekades av arkitekt John Edoff.
Man kan i detta sammanhang också
skulle tala offentligt. Det var för henne
ungefär liktydigt med att springa gatlopp påminna om den undersökning av lägeni bara linnet på Drottninggatan, men det hetstyper som Svenska Slöjdföreningen
hade hon också gärna gjort, sade' hon, nyligen utfört i Stockholm och Göteborg,
om det inbringat pengar till hennes krigs- och vars avsikt var att konstatera det
fångar som nu skulle hem igen. Hon var faktiska läget i förhållande till den idealhelt under väldet av sitt stora uppdrag bild man skapat på Stockholmsutställninsom ännu icke var fullgjort. Det var väl gen. Resultatet av undersökningen
därför hon kunde genomgå persen att som visade många intressanta detaljer
fara till Amerika och samla hop »några och som finnes närmare utlagt i Svenhundratusen kronor» där genom att hålla ska Slöjdföreningens tidskrift Form
tal, skaka hand och figurera som Sibi- var i korthet detta att det över huvud tariens ängel. Annars måste ju kontrasten get råder en enorm brist på ändamålsenmellan hennes förra liv varit oerhörd och liga, tillfredsställande bostäder. inom den
svårigheten att f å de amerikanska audi- i varje fall givna kostnadsramen och i
torierna att förstå den verklighet hon ta- förhållande till de möheltyper som finnas
lade om större än att övertala en läger-, till överkomliga priser.
kommendant i Sibirien att vara mänsklig.
Säkerligen ä r kollektivhusets idé ur
Men pengar m i s t e till, ty de krigsfån- många synpunkter värd a t t ytterligare
gar, som voro hemlösa vid iltervändandet, prövas som en möjlig lösning.
måste ha någonstans att ta vägen, och
C. H.
barnen till krigsfångar som döende anförtrott Elsa Brändström sina barn, måste i Elsa Björkmans bok visar henne stråockså tas hand om. Mycken kvinnofeg- lande och leende med sin ettåriga dotter
het och kvinnoförräderi måste Elsa på armen. När man jämför den med den
Brändström ha gottgjort med sin gärning bild av henne, som togs vid hemkomsten
under och efter kriget.
från Sibirien och som visar ett tärt och
Den sista bilden av Elsa Brändström smärtfyllt ansikte, står man inför en för-

Men ve Karen i köket om hon ej hade
maten färdig på minuten. Då störtade
h a n ut till henne och ropade med dundrande röst: »Jeg forstår at du vil drepe
m i g Karen.» Men sedan kunde han gå
ut och tacka den förskrämda Karen för
den goda maten.
Björnson blev ej ofta vred men blev
han det av någon allvarligare anledning
så var det grundligt med besked. Länge
varade det dock ej förr än solskenshumöret kom åter.
Bönderna kallade Björnson »vor digter». D e har visat sin tacksamhet genom
att resa väldiga bautastenar både på
Björnsons födelsegård, Björgan prästgård
och på Aulestad.
Den senare stenen
restes p å Björnsons bröllopsdag I I sept.
och var försedd med bronsmedaljonger
a v både Björnson och hans hustru, fru
Karoline. Nederst på stenen står B j ö r n - '
sons egna ord:
»Her er sädejord nok,
Her er sommersol nok,
Bare vi, bare vi hade kjærlighet nok.»
Björnson var älskad, ja, man vågar
nästan säga dyrkad av sitt folk. Aldrig
har en norsk mans minne firats såsom
Björnstjerne Björnsons. Bland annat ges
nyelse och en oskaddhet som på något 5 festföreställningar på Nationalteatern
vis blir det största undret av alltsamman. och alla skolor ha en Björnsondag.
Det
Jämförelsen med Florence Nightingale finns nog inte ett hem i hela Norges land
ä r antagligen ofta gjord. Den ä r givande där inte 100-årsdagen av hans födelse
mer genom de olikheter man får fram än den 8 december kommer att högtidlighålgenom likheterna. Efter sin korta glans- las.
Ann Margret Holmgren.
period på Krim var Florence Nightingale
i Artionden en sjukling på en schäslong. Krim. En spänd utrikespolitisk situation,
Men energi hade hon ändå, en nästan en hotande krigsfara betydde för henne
oälskvärd hård energi framgår det vid en möjlighet att pröva sitt verk, den nya
läsningen av hennes levnadshistoria. Hon 'militära sjukvården.
satte in den på att omorganisera den miElsa Brändström har en lika stor prelitära sjukvården i England, fast hon un- stige som miss Nightingale. D e t ä r ett
der denna viktorianska tid måste arbeta oerhört och oskattbart värde och ett stort
genom män, som voro hennes redskap. ansvar. V i vänta på vad hon i nya skeKvinnor föraktade hon för övrigt, hon för- den av sitt liv skall använda denna preklarade att d e icke dugde till att följa en stige till. Ar det orätt om man tycker
kvinna och arbeta i t henne, ett katego- att hennes linje, utdragen i framtiden
riskt omdöme som eftervärlden måst revi- måste föra henne fram till en kamp mot
dera. Längre än till att sjukvården måste kriget självt, som krävde hennes söner
omorganiseras tycks hon inte ha dragit krigsfångarna som offer?
sina slutsatser av vad hon upplevde på
Elin Wägner.
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