
Äktenskap och barnför- 
sörjning. 

En lantarbetarrörelsen närstående 
socialdemokrat, Rupert Hedin. 
framlägger sina synpunkter på den aktu- 

ella frågan om 

Åborätt, nyttjanderätt 
eller äganderätt. 
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Regeringsförslag mot 
ungdomsarbetslösheten. 

Vad har hänt? 
TREDJE-MANS-RÄTT-FÖRSLAGET, 

numera Lex Lindhagen kallad, h a r  
kommission, vars ord- 
erådet Lindhagen. Det 

skiljer sig från sitt ursprung, Lex Ber- 
gendal, framförallt på tvenne principiella 
punkter: det söker inte endast gardera 
tredje man, utan vill även reglera det till- 
låtna kriget parterna emellan Överträ- 
delser bestraffas med skadestånd i stäl- 
let för fängelse och böter. Regeringen 

att den inte hinner med att framlägga 
proposition t i l l  årets riksdag. Detta har 
mycket upprört de borgerliga riksdags- 
partierna, vilka hota med att lagstifta 
själva genom riksdagen. 

A N D R A  KAMMAREN HAR ANTA- 
beträffande bisysslor och dubbeltjänster 

Rupert Hedin: Elisabeth Tamm: 

En socialdemokratisk röst om Första steget. 
Åborätt, nyttjanderätt A ndra kammarens fjärde tillfälliga ut- taga avsked. Om det ens behöver gå så 

skott hade med anledning av en del långt. Ty har man väl kommit åt de 

ning som skulle galla önskemålen om de ogifta. Det ar Mussolinis och Hitlers 

D e n  oerhört svåra ekonomiska kris, komma att för jordbruket medföra någon 
dels en begränsning av bisyssleväsendet. tidsålder, som börjar göra sitt intåg även 
dels begränsning av antalet gifta kvin- i vårt land. 
nor i offentlig tjänst. Andra kammaren Då man varit med om den tid, som med 

stor utsträckning gör sig kännbar, har icke skall ha varit meningen med de vid- med gått till Första kammaren dar det hetslagen, är det djupt nedslående att se, 
hur snart det skall  börja tubbas på den medfört att knappast någon näringsgren tagna åtgärderna, utan att dessa endast s l u t l i g a  avgörandet träffas. 

undgått behovet av stöd och hjälp från avsett att vara en hjälp under den eko- Det heter i betänkandet, att det »inte nyvunna rätten. Det samtycke till utred- 
alls» ä r  fråga om något angrepp mot n ing ,  som nu skett från kvinnohåll, har statsmakternas sida. Så har förhållan- nomiska krisen och att när denna är över 

det varit i de flesta länder och inte minst skall jordbruket, liksom övriga näringar, 
gift kvinnas rätt att inneha statstjiinst säkerligen givits i bästa avsikt, efter hård i i vårt land. Under år, som ligger när- ha möjlighet att klara sig  själva var på 
utan en undersökning om, hur det skulle påpressning och i men ing att gagna sa- 
kunna ordnas så, att gifta kvinnor, som ken. Men det ä r  för den skull  l ika be- mast bakom oss har oerhörda påfrest- sitt håll. Men säkerligen få vi bevittna 
så »önska» genom frivillig förtidsavgång klagligt. Och lika ofattligt är det att n i n g a r  lagts på det allmänna från olika något annat. Den, även då det gäller 

näringutövares sida, såväl som från en- jordbruket, på sina håll så beprisade 
skilda medborgares håll. Inte heller den äganderätten, kommer säkerligen även 

skulle kunna lämna plats för arbetslösa om man vet att 2 X 2 är 4, gå med på 

svenska modernäringen har haft möjlig- för framtiden att spela mänskligheten åt- 
med försörjningsplikt. De, som förut en utredning, om inte 2 X 2 i stället är 5. 

het att oberoende av det allmännas stöd skilliga spratt. 
gått in för gift kvinnas ritt  till stats- Lika obegripligt är det, att man kan vänta 

lotsa sig fram genom och av egen kraft Av de åtgärder, som företagits från 
tjänst, och som nu gått med på denna ut- sig, att när eftergiften väl är påbörjad, 

rida ut denna ekonomiska kris. Många statsmakternas sida, torde utredningen redning, ha givetvis handlat så för att den går att taga tillbaka. Det ar detta 
undgå en ännu värre motivering. Majori- ständiga kompromissande, som trubbar .. 
teten, som gått med på en förmildrad mo- av all handlingskraft, Och när senare äro också de åtgärder, som från statens om jordbrukens ekonomi vara en av de 

sida vidtagits i akt och mening att hjälpa mest betydelsefulla Denna utredning tor- 
modernäringen fram till bättre förhållan- de komma att klarlägga att dagens svå- 

tivering har gjort detta för att få ett en- släkten ska leta i riksdagsprotokollen, om 

den. righeter for jordbruket icke äro att söka 
hälligt utskottsutlåtande och för att få ingen av andra kammarens ledamuter ta- 

Att denna hjälp och. detta stöd under enbart i den nuvarande krisen, utan att 
den oerhörda trumfen att undgå motstån- lade mot utredningen angående gifta 

för handen varande förhållanden varit rötterna säkerligen återfinnas i den tid då 
det av en enhällig kvinnoopinion. Bägge kvinnor, märka de, att de enda, som så 

parter ha handlahav klokhetsskäl och den gjorde, var en högerman och två kom- ö a i nödvändiga torde ingen vilja bestrida. jobberiet stod högst i flor. Det skall sä- 

Däremot är ju bekant att meningarna kerligen visa sig att jordbruket är belas- 
starkaste får i följd därav avgörandet i munister. 

varit åtskilligt delade beträffande de vid tat med följder från under denna tid be- 
sin hand. En enig kvinnoopinion har under några 

olika tidpunkter vidtagna åtgärderna »till gångna synder och att många människor 
Finns där någon, man eller kvinna, som år  lyckats att tillbakaslå angreppen. Den 

stod och hjälp åt det betryckta jordbru- i nuvarande tider få ligga och förränta tvivlar på att, trots några vackra fraser skulle alltjämt ha kunnat det. Men var 

ket». Dock torde vi få bevittna att vilka värden som i verkligheten icke finnas. i motiveringen, s. k. bisysslor komma att fanns den? Det är det bedrövligaste av 
huvudsakligen bli kvinnornas tjänster och allt. Alla sakskäl, som förut anförts till 

motioner enhälligt föreslagits en utred- gifta kvinnorna. kommer turen säkert till eller äganderätt 
som sedan mer än fem år varit rå- varaktig eller för framtiden b e s t å e n d e  

biföll utskottets förslag, Frågan har där- möda och motstånd arbetat fram behörig- dande världen över och som alltjämt i verkan. Man menar kanske att så heller 

- med det senare menar man då fram- att slutet på utredningen kommer att bli, förmån för de gifta kvinnorna, stå kvar 
förallt att den gifta kvinnan uträttar an- att de gifta kvinnorna motas bort frän oemotsagda. Och övergivna. Sakskäl 
nat arbete än det rent husliga samt man- sitt rättmätiga förvärvsarhete? Utred- tala ej. Endast makten talar. Men kan- 
nens omhändertagande. Samtidigt fram- . lägger k. maj:t  en proposition om upp- ningen kommer sannolikt att ge vid han- ske skall den räddhågans ande, som mak- 
rättande av arrendeegnahem - framför- den att det relativa fåtal, som nu få bära ten sprider, så småningom vika och ge 
allt för att bistå gifta arbetslösa, vilkas skulden av arhetslösheten, icke äro flera rum för eftertanke. Kanske kommer en 
hustrur äga god erfarenhet i fråga än att de kunna kupas bort. och sedan gång den tid, då kvinnorna förstå sin 
om jordbrukssysslor. Här fordras så- är det lätt att få fram en förordning, som makt. Och då blir deras motstånd oöver- 
lunda att kvinnan förutom hemmet skall ä 

kunna sköta ett yrkesarbete, för att sta- säger att kvinnor vid giftermål måste vinneligt. 

Ragnvi Torsslow- Lundgren: 

V a e  victis. 

ten någon inkonsekvensen? skall i riksdagen, skänka sitt som bistånd. kommer att Finns märka det 

N SORTS FOLKDOMSTOL har upp- E rättats i Tyskland, med starkt lek- 
mannainflytande. Den skall i vissa av- 
seenden ersätta riksrätten i Leipzig. T y  
denna fick som man minns av riksminis- 
ter Göring höra, att den icke dömde i en- »Det finns obegränsade möjligheter i stället för rätt och slätt - medborgare. 
lighet med folkets rättsuppfattningen, när det nya Strömbadet. Allt kan ändras, I den här frågan hade det aldrig varit 
den frikände Dimitroff  och Torgler. Var vad som helst och när som helst, och hur någon risk från männens synpunkt med 
finns S VENSKA för resten PRÄSTERSKAPET Torgler? Men »kast»-principen 

tydligen bli allvarligt bekymrat över möjligheter. Och full rättvisa åt de båda man-kvinna bör tydligen till varje pris 
den tilltagande hedniska tyska trosrörel- könen., se där ett stickprov från badsam- vid alla tillfällen hävdas. Vad Stock- 
sen. Vår ärkebiskop har avlagt besök manträdet i Stockholms stadsfullmäktige. holms kvinnor i den här badfrågan ha 
hos Hitler, och Stockholms prästsällskap Och »vi lova att, om det blir Strömbad, velat och vill är, att få ett bad med sol 
har fattat en resolution där det framhål- les att den förbittrade kamp som för när- det allra bästa skall göras för kvin- och luft och utrymmen, som tillfredsställa 

varande pågår inom tyska kyrkan gäller norna», så slöt den i sitt slag unika rimliga anspråk på hygien och trevnad. I 
icke en personfråga utan kristendomens stadsfullmäktigedebatten. Ja,  det vill vår enfald trodde vi, att då avgörandet 
vara eller icke vara. säga, herr Ek, tillika medlem av idrotts- sades skola stå mellan två förslag. det 

F E M T O N T U S E N  AMERIKANSKA col- styrelsen, hade det allra sista ordet. Han ena av dessa skulle antagas, men stads- 
tog nyligen i en en-timmesstrejk, för att räddade sin själ genom att bryta udden kollegiets reservanter kommo med ett 
demonstrera att de aldrig tänkte delta i av sitt först avgivna generösa löfte »kom- tredje, om vilket redaktör fru Eva Ny- 
kommande krig. Mötet ägde rum på mer åtminstone i någon mån att vidtaga blom i debatten sade »ett mera lösligt 
Yale-universitetets område och demon- åtgärder» och så gick man till val - förslag har väl stadsfullmäktige aldrig 
stranterna bombarderades med Och i enlighet med 
fruits och annat. Man försökte också ri- va sönder deras pacifistiska plakat, ro- strömbadsseger! De där sista orden kom- detta beslöt alltså stadsfullmäktige »ett 

pade på polis och riktade brandsprutor ma säkerligen sanningen nära. De äro bad på Strömbadets platsa, men icke hur 
med iskallt vanen emot demonstrations- så belysande. Det är precis den gamla det skall se ut. Det får prof. Östberg 
tåget. vanliga visan, som närmast övergått till och idrottsstyrelsen reda ut. Det kan man 

APANS KRAV PÅ ÖVERHÖGHET tradition. Ständigt och jämt utomordent- väl tillsvidare kalla luftbad. Det ä r  tyd- JAPANS KRAV - kraftig tillbakavi- liga och vackra forhandslöften, som tyst ligen sol och vår ute, inte bara inne. N u  
sats av England och U. S, A. - varpå och oförmärkt dala i ett »i någon mån». fä vi som sagt hoppas på all den nåd och 
Hirota svarat att Japan skrupulöst tänker Och denna någon mån ha vi riklig er- välvilja som kan komma oss till del, och, 
hålla sina fördrag och tillämpa den öpp- farenhet av, den brukar bli ganska ringa, som i alla andra frågor, resignera. Men 

därmed utagerade . Men för hur länge? 

börjar som helst. Jag upprepar, obegränsade ett likasystem. 

lege- och universitetsstudenter del- ä 

grape- med den nu redan kända utgången - haft på sitt bord,. 

na dörrens politik i Kina. Saken anses Varför skola männen i alla frågor all- något gott bör väl denna opolitiska bad- 
tid se kvinnorna von oben. Varför skola fräna fört med sig, Den bör väcka alla 
vi alltid indelas i M Ä N  med stora bok- kvinnor, för det är j u  icke någon speciell 
stäver och kvinnor med mycket små, i (Forts. sid, 

.(Forts. å sid. 4.) åtgärder, som än företagits, dessa icke 

Ada Nilsson 

Rätt till moderskap. 

som jag sedan 
mans med några stenar ut i  den dammen - - - aldrig skall jag glömma det 

ögonblick, men jag kunde icke handla annorlunda. beder jag bedja för mig kon- 
ske jag kon få förlåtelse för milt hemska brott. Men anmäl mig icke för polisen 
man skulle ändock icke kunna finna mig då jag tagit ett annat namn. 

T i d e v a r v e t  har fått förebråelser för ar- -som uttrycket så betecknande lyder - 
tikeln Värnamo såsom osaklig och får känna en sådan ovänlighet och avog- 

agitatorisk - ty, menar man, barnavår- het strömma emot sig från både enskilda 
den står ju i varje fall så oändligt myc- och samhällsrepresentanter och aldrig 
ket högre i Sverige än i Ryssland och en möta någon spontan glädje över att ett 
enstaka tragisk händelse får e j  framhä- litet barn skall komma till. 
vas genom några jämförelser. Samhällets hjälpåtgärder få med an- 

Vi ha heller aldrig gjort gällande att dra ord sin betydelse icke endast rent 
Sovjet lyckats nedbringa sin spädbarns- materiellt sett, utan värdet mångdubblas 
dödlighet till vår relativt låga siffra - om den psykologiska inställningen till det 
som dock i sin tur är betydligt högre än föreliggande moderskapet vore en annan 
exempelvis Norges och Hollands. Men än vad den i regel är. Vad betyder icke 

och som artikeln Värnamo sökte ytterli- dern att platsen skall gå förlorad om 
gare stryka under är vissa prykologiska hennes havandeskap upptäckes att för- 

faktorer. 

vad v i  gång på gång komma tillbaka till denna ständiga oro för den blivande mo- 

En kvinna som »råkat illa ut» (Forts. å sid. 



Äktenskap 
och barn- 
försörjning. 

Bakom den avslagna motion n:r 
309 i  andra kammaren - angående 
viss ändring i lagen om fattigvården 
- ligger ett samhällsspörsmål a v  
betydande mått, med större räckvidd 
än rubriken låter ana. N ä r  fru Nord- 
gren här  för a n d r a  gången tar  upp 
f r å g a n  om styvföräldrars under- 
hållsskyldighet mot andra makens 
barn och villkoren för  förflyttning a v  
omhändertagna barn från g o d a  fos- 
terhem till moderns och s tyvfaderns 
hem - d å  har  det  säkert  skett där- 
för  a t t  motionären ute i det  praktiska 
arbetet sett mer än n o g  a v  de miss- 
förhållanden som d e  nu rådande be- 
stämmelserna kunna medföra. Men 
det ta  ä r  inte b a r a  en fatt igvårdsfrå- 
ga.  Den sammanhänger  intimt med 
hela vår  uppfattning om äktenskap 
och föräldraskap och ger ,  såsom ett 
uttryck för denna uppfattning, åt- 
skilligt a t t  tänka på. 

Den bestämmelse i fattigvårdsla- 
gen, som ger  samhället rä t t  a t t  ut- 
kräva ersättning för  omhändertagna 
barn icke endast  a v  barnets  naturli- 
g a  föräldrar utan också av dess  styv- 

fader  eller styvmoder, kan of ta  g e  
upphov till svåra  konflikter. Dels 
kunna två makar  för att u n d g å  den- 
n a  underhållsplikt underlåta a t t  Ie- 
gitimera sin förbindelse. DeIs kan- 
ske de a v  sparsamhetsskäl tvingas 
at t  ta barnet f rån ett got t  och Iämp- 
ligt fosterhem hem till sig - en åt- 
gärd som inte alltid ä r  till barnets  
bästa ,  d å  det  ju ofta händer  a t t  d e t  
står främmande för sin riktiga mo- 
der  och hennes nye make och kom- 
mer i en  särställning ti l l  deras  e g n a  
barn. N ä r  fru Nordgren vid 1931 
å r s  r iksdag motionerade om in- 
skränkning i denna underhållsplikt 
avslogs motionen bl. a. under  hän- 
visning till ett yttrande från Statens 
fattigvårds- och barnavårdsinspek- 
tör, som förordade, a t t  man borde 
söka komma tillrätta med missför- 
hållandena genom upplysning. D. v. 
s. et t  påpekandc under hand a v  att 
d e  påtalade bestämmelserna måtte  
tillämpas med stor försiktighet och 
ef ter  undersökning a v  förutsättnin- 
garna i varje särskilt fall. 

I å r  avslogs motionen - som nu 
f å t t  en något  mera begränsad räck- 
vidd - med den motiveringen, a t t  
utredning pågår  a v  d e  sociala un- 
derstödsfrågorna över huvud taget 
och a t t  man icke borde föregripa 
denna utrednings resultat. 

Debatten I kammaren g a v  tydligt 
vid handen,  hur svårt det  ä r  a t t  kom- 
ma å t  det ta  problem med någon lag- 
ändring, så länge vi fasthålla vid be- 
’greppet om det  lagliga äktenskapet 
som en försörjningsinrättning och 
därmed vid skillnaden mellan äkten- 
skapliga och utomäktenskapliga 
barn. Man måste komma ihåg at t  
Sverige har  en enastående hög pro- 
cent barn utom äktenskap att labo- 
rera med - å r  1930 över 15 pro- 
cent. - Jämför  Holland, d ä r  siffran 
endast utgör  mellan 1 och 2 procent. 
Tyvärr  finns ingen tendens till sjun- 
kande siffror hos oss - snarare  
tvärtom. 

Lika väl som vi ä r o  tvungna att 
erkänna det ta  sakförhållande, likaväl 
ä r  det  nödvändigt a t t  trots det ta  se 
till, att icke barnens rät t  blir lidan- 
de. Och d å  torde icke finnas någon 
annan v ä g  att g å ,  än a t t  jämställa 
alla barn,  vare  sig d e  ä r o  födda inom 
eller utom ett legitimerat äktenskap 
- att med a n d r a  o r d  icke längre i 
någon m å n  binda försörjningsplik- 
ten vid äktenskapets legitimering 
utan i stället göra den helt beroende 
a v  föräldraskapet under  det  allmän- 
nas hjälp och överinseende. 

En framstöt 
för åborätten. 

ed anledning av regeringens propo- M sition angående upprattande av 
arrendeegnahem, där jordbruksministern 
även tagit upp det av Sverges Socialde- 
mokratiska Kvinnoförbund och Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund gjorda erbju- 
dandet om jord att upplåtas mot åborätt, 
ha motioner väckts i riksdagen, nämligen 
i Första Kammaren av fröken Kerstin 
Hesselgren och i Andra Kammaren av 
f r u  Agda Östlund m. fl.  

Motionärerna vända sig mot den av re- 
geringen gjorda sammankopplingen av 
frågan om arrenderätt och åborätt och 
påpeka att själva iden med organisatio- 
nernas erbjudande därigenom löper fara 
att förryckas. 

Förslaget om arrendeegnahem. fram- 
hålla motionärerna, g i r  ju  ut på att des- 
sa skola få av brukaren Iösas och att 
denna möjlighet just skall underlättas 
genom att ge arrendator tid och möjlig- 
het att så småningom och under det han  
sköter jorden skaffa medel till dess inlö- 
sen. Vid organisationernas erbjudande 
är emellertid ett villkor förhiindet. att 
jorden skall-utlämnas enligt ett helt an- 
nat system, d. v. s .  mot ärft l ig och för -  
ytterlig besittningsrätt, utan rätt för bru- 
karen att inlösa jorden. Organisationer- 
na ha ansett, att man i  denna besittnings- 
form har en bättre möjlighet att ge obe- 
medlade tillfälle att utan skuldbelastning 
av jorden erhålla denna. under en med 
äganderätten i alla väsentliga delar över- 
ensstämmande form. 

Motionärerna hemställa dels att riks- 
dagen måtte förklara a t t  ifrågavarande 
jord nid utlämnas mot åborätt, som ej 
får  Iösas, samt dels att de båda kvinno- 
organisationerna måtte bli representera- 
de i den nämnd eller styrelse, som finge 
i uppdrag att utarbeta och fullfölja plan 
om upprättande och utlämnande av små- 
bruken ifråga. 

Till motionerna har fogats en skrivelse 
till jordbruksutskottet från Sveriges So- 
cialdemokratiska Kvinnoförbund samt 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund där de 
båda organisationerna bl. a. påpeka att 
även om åborättslagen i vissa punkter 
torde behöva förenklas, är  det den besitt- 
ningsform, som organisationerna med sitt 
erbjudande velat hävda. 

De av departementschefen ifrågasatta 
ändringarna i nämnda villkor kunna hel- 
ler icke gå ut på att frångå det givna 
villkoret om åborätt, som ej kan lösas. 

Riksdagsfrågor. 
teriliseringsfrågan, som ju varit mer S eller mindre aktuell i riksdagen allt- 

sedan professor Petréns motion år 1922, 
har nu blivit avgjord. Båda kamrarna 
ha nämligen bifallit regeringens av andra 
lagutskottet tillstyrkta förslag till lag om 
sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnes- 
slöa eller andra, som lida av rubbad själs- 
verksamhet. Utöver detta förslag hade  
utskottet hemställt om utredning för det 
första beträffande lagstiftning om frivil- 
lig sterilisering av rättskapabla personer; 
för det andra om tvångssterilisering av  
sedlighetsförbrytare. Denna utskottets 
hemställan bifölls likaledes av båda kam- 
rarna. 

Steriliseringen har som bekant varit 
föremål för tvenne utredningar under den 
tid som gått, sedan den först fördes på 
tal i riksdagen, nämligen 1929 och 1933 
Ars utredningar, den senare verkställd av 
professor Ragnar Bergendal. Detta för- 
slag, på vilket den nu bifallna proposi- 
tionen bygger, avser sådana personer, 
som på grund av rubbad själsverksam- 
het varaktigt sakna förmåga att Iämna 
giltigt samtycke till sterilisering. Om 
sterilisering av rättskapabla personer in- 
nehåIIer det föreliggande förslaget inga 
bestämmelser. 

Men enligt den åsikt som uttalas i pro- 
positionen är sterilisering tillåten, om 
den företages med samtycke av den som 
steriliseras samt om bärande skäl av 
eugenisk, social, hiimanitar eller krimi- 
nalpolitisk natur föreligga. 

Men det är - som justitieministern 
framhöll i sitt anförande under riksdags- 
debatten - icke meningen att sterilisering 
av rättskapabla skall få äga rum utan 
varje kontroll från det allmännas sida. 
Det har ansetts att man hör sätta medici- 
nalstyrelsen i tillfälle att följa den praxis 
som utvecklas i fråga om sterilisering av  

port därom till medicinalstyrelsen. 
I fråga om icke rättskapabla, som dels 

ur ärftlighetssynpunkt, dels ur social syn- 
punkt äro olämpliga för föräldraskap är  
ju saken avgjord. 

Beträffande själva steriliseringsförfa- 
randet stadgas for det första att tillstånd 
skall Iämnas av medicinalstyrelsen. For 
det andra att ingreppet skall utföras av 
legitimerad likare på av medicinalstyrel- 
sen godkänd sjukvårdsanstalt. 

Den nya lagen skall träda i kraft redan 
den I januari 1935. 

E t t  glädjande beslut har fattats av riks- 
dagen i och med kamrarnas bifall till 

regeringens förslag om vissa ändringar i 
förordningen om moderskapsunderstöd. 
Efter dessa ändringar lir det icke läng- 
re nödvändigt att ansökan om moder- 

vilket är den oeftergivliga förutsättnin- 
gen för att jorden skall stå till organi- 
sationernas förfogande. 



Utbildning eller arbete 
för den arbetslösa ungdomen? 

vå olika slag av  å tgärder  till ung- T domsarbetslöshetens bekämpande 
s t å  för närvarande på dagordningen. Det 
ena  slaget f innes uttryckt i regeringens 
i dagarna  avlämnade proposition »angå- 
ende anslag till särskilda åtgärder i an- 
ledning av ungdomsarbetslöshetenr - åt-  
gärder  som gå ut på utvidgad kursverk- 
samhet,  arbetsläger,  eller frivillig ar- 
hetstjänst ,  samt  särskilda reservarheten 
f ö r  ungdom mellan 16 och 21 år .  Det 
andra  slaget av  å tgärder  dryftades under 
långvariga dehatter i andra  kammaren i 
lö rdags  och g å r  ut  på  utredning av  möj- 
l igheterna a n  genom ransonering av  ar-  
betet  bereda den arhetslösa ungdomen 
plats i produktivt arbete. I detta sam- 
manhang diskuterades även en allmän 
förkortning av  arhetstiden för beredande 
a v  sysselsättning å t  arbetslösa. 

De  båda motioner, som föranledde des- 
sa dehatter,  hade väckts i andra  kamma- 
ren av hr Carlström rn. f l .  samt hr r  Pers- 
son i Tidaholm och Mårtensson. Hr 
Carlström framhåller å sin sida,  a t t  det  
inte gärna  kan få fortsätta som nu, a t t  
en del av  folket ta r  hand om arbetstill- 
fällena och inkomsten av  arbetet ,  för a t t  
sedan via skattevägen nödtorfteligen liv- 
nära  de  utestiingda. Särskil t  med tanke 
på  ungdomen, säger  han, ä r o  icke heller 
d e  allmänna arbetena lämpliga som are- 
krytskolor» i arhetslära.  Livet vid »för- 
Iäggningsorterna» ä r  inte alltid en Iämp- 
lig miljö för unga människor. Icke ens  
den fria arbetstjänsten, som på senare 
tid börjat  praktiseras,  kan tänkas få den 
omfattning och den inriktning a t t  ung- 
domsarbetslöshetens problem därigenom 
lösas. 

Hrr  Persson och Mårtensson ha  sett  
saken mera allmänt. De  påvisa a t t  ra- 
tionaliseringen inom vissa industrier nu- 
mera har natt  så längt a t t  den i och för 
s ig  kan motivera en arhetstidsreform. 
Emellertid medge motionärerna a t t  fra- 
gan om Iönekompensation eller icke för 
korttidsarbete givetvis kommer a t t  vålla 
vissa svårigheter. Inom vissa arbetsom- 
råden äro  Iönerna redan nu så låga, a t t  
någon reducering av dagsinkomsten icke 

skapsunderstödet göres - såsom hittills 
varit  föreskrivet - minst 60 dagar  före 
barnsbörden. Numera skola ansökningar 
vara  giltiga som inkommit t. o. m. tionde 
dagen efter nedkomsten. 

I Tidevarvet har tidigare framhållits 
a t t  vissa svårigheter voro förenade med 
bestämmelseii om den tidiga anmälan, d i  
många kvinnor vid den tidpunkten ännu 
inte kommit i kontakt med någon sådan 
institution, som kunde ge dem upplysning 
o m  deras  rätt till understöd. Förslagets 
ursprungliga mening var ju, a t t  de bli- 
vande mödrarna skulle komma i åtnjutan- 
de av  förvård och i samband med denna 
underrättas om de  senare möjligheterna 
till hjälp. Då denna förvård emellertid 
beklagligt nog icke kommit till stånd, 
m i s t e  man  ändå med glädje hälsa varje 
å tgärd ,  som kan bidra a t t  effektivisera 
den en gång beslutade moderskapshjäl- 
pen. 

Den nya bestämmelsen skall även ha 
retroaktiv verkan, den gäller allts.? även 
för ansökningar om moderskapsunder- 
stöd, som inkommit innan den t t färdats .  

kan ske. Inom andra  arbetsområden 
skulle arbetarna kanske vilja bringa detta 
of fe r  som en gärd  åt solidariteten med d e  
arbetslösa. 

Diskussionen i kammaren fördes egent- 
ligen efter t v i  linjer, den ena  sidan före- 
trädande den välkända ståndpunkten, a t t  
industrierna icke kunna bära en arbets- 
t idsförkortning och a t t  en sådan  måste 
framtvinga en ännu mera våldsam ratio- 
nalisering. Ett  resonemang som man 
minns sedan  diskussionerna på sin tid om 
åttatimmarsdagen. Den andra  sidan ut- 
gick helt enkelt ifrån a t t  något måste gö- 
ras. Ett visst intresse väckte därvid en 
av  hr  Carlströms medmotionärer i egen- 
skap  av  företagare,  nämligen h r  Åquist 
i Örebro, som hoppades a t t  man skulle 
finna samma offervilja f rån  arbetsgivar- 
sidan som från arbetarna och uttalade 
vissa förhoppningar om a t t  förståelsen 
för ungdomens nödläge skulle övervinna 
industriernas betänkligheter. Den före- 
slagna utredningen blev också omsider 
heslutad. 

Ett  sådant  medgivande kan ju sägas 
vara e t t  försök till organiserande av d e  
faktiska förhållanden som redan före- 
ligga, när produktionen kan upprätthållas 
i tillräcklig storlek, fastän en så s tor  pro- 
cent av  befolkningen icke deltager i ar-  
hete. Man hoppas a t t  den andra  stora 
huvudfrågan inom detta problem icke 
kommer a t t  t appas  bort' under tiden, 
nämligen f rågan  am fritid och utbildning. 
låt oss kalla det höjandet av  den kultu- 
rella eller andliga levnadsstandarden. 

I s i t t  förslag till särskilda åtgärder he- 
träffande ungdomsarhetslösheten ta r  re- 
geringen upp utbildningsfrågan på ett  
par  olika punkter, nämligen dels kurs- 
verksamheten, dels den frivilliga arbets- 
tjänsten. Den utredning på vilken pro- 
positionen grundar sig. den av  1934 års 
sakkunniga rörande ungdomsarbetslöshe- 
ten verkställda. har  särskil t  påpekat, a t t  
den frivilliga arhetstjänsten i Sverige, 
som hittills ä g t  rum försöksvis, i s tort  
sett  få t t  karaktären av  utbildning för d e  
unga arbetarna.  Dess svaga  sida vore 
däremot,  a t t  den icke gav  ungdomen till- 
fälle a t t  försörja s ig  utan snaras t  kunde 
räknas som e t t  tillfälligt omhändertagan- 
de. Emellertid framgår det av en del 
olika yttranden a t t  denna försöksverk- 
samhet lämnat ganska goda resultat. 

Regeringen föreslår alltså e t t  anslag 
på sammanlagt 4 miljoner 100,000 kr. till 
arbetsläger i s tatl ig eller kommunal regi, 
beräknade för  tillhopa 5,000 deltagare. 

För  kursverksamheten beräknas e t t  an- 
slag av 4 miljoner kr. för  sammanlagt 
8,000 kursdeltagare. 

När  man betänker a t t  det  ä r  56.7 % i  

s täderna och 87.8 % p i  landsbygden av  
den arbetslösa ungdomen mellan 15—25 
å r  som icke fått någon som helst yrkes- 
utbildning, ä r  det uppenbart  a t t  här  finns 
stora och allvarliga uppgifter. 

Det sammanlagda antalet  arhetslösa 
mellan 16 och 25 å r  utgör för närvarande 
över 59,000. Med hänsyn till detta val- 
diga antal  begär regeringen 2,145,000 kr. 
för anordnande av  reservarbeten, särskil t  

Musikalisk 
upplevelse. 
S t o c k h o l m  har i dagarna haf t  besök av  

läraren vid Köpenhamns musikkon- 
servatorium, opera- och balettskola, fru 
Dagmar Borup, som tillsammans med en 
elevgrupp på sju unga damer och herrar 
demonstrerat  si t t  system för undervis- 
ning i tonträffning - solfège, som den 
internationella benämningen lyder. De 
tre föreställningarna på Musikaliska aka- 
demien gåvo ett  strålande vittnesbörd om 
f ru  Borup.; förmåga som pedagog. Med 
stor säkerhet och klockrena röster utförde 
»eleverna» - själva i sin tur  utexamine- 
rade lärare - varje av henne angiven 
uppgift  i tonträffning och ackordanalys 
och musikdiktat. 

Men har  då  solfège något allmännare 

Därom är det häst  a t t  låta f ru  Borup 
intresse, f råga man sig. 

och hennes elever berätta själva. 
- Solfege innebär örats uppfostran till 

a t t  höra,  säger  fru Borup, öra t  är e t t  in- 
strument som man inte kan förstå a t t  
spela utan a t t  först Iära s ig  denna 
konst. Men har  man väl lärt s ig  detta 
kan det ha  en stor betydelse för hela 
den konstnärliga utbildningen och upp- 
fostran. Solfège ä r  ingenting nytt  - 
systemet har varit  känt sedan  medeltiden 
och det användes vid alla konservatorier, 
utom - tills för några å r  sedan - Kö- 
penhamns. 

Det  var fru Borup själv, som införde 
metoden där.  Efter studier i  Frankrike 
började hon för åtta å r  sedan a t t  under- 
visa i solfège efter sina egna metoder. 
Hon hade då 12 gratiselever. Nu har hon 
sammanlagt nära 200, därav 130 frivil- 
liga elever vid musikkonservatoriet, et t  
40-tal privatelever och ett  20-tal vid ope- 
raskolan och halettskolan, där  undervis- 
ningen i solfège tir obligatorisk. 
- För den musikaliska pedagogiken 

har  solfège ett  stort  värde, fortsiitter fru 
Borup, och däri insttimma eleverna. Man 
får så mycekt större sikerhet,  säga de, 
man vet vad man sjunger,  man kan ur- 
skilja varje ton i vad som spelas. Fru 
Borup talar om ett  exempel, en elev, 
som spelat  piano i tio år  utan att veta 
bättre besked än a t t  kors betydda dur 
och h betydde moll - sådana exempel 
finnas säkert  en hel del. Genom ton- 
träffningsövningarna fick hon en annan 
inblick i tonarternas mysterium. 

Samtliga sju elever, som nu uppträtt  i 
Stockholm, studera eller utöva musik vid 
sidan av  solfège-undervisningen. Två ä r o  
organister. tre pianister, två sångerskor. 
Men naturligtvis behöver man inte vara 
utövande musiker för att ha nytta och 
glädje av  ett  väl utbildat gehör. Alla 
människor som tycka om musik, borde 
egentligen skaffa s ig  denna extra förmåga 
a t t  höra och förstå den. Konsten a t t  hö- 
r a  måste förvärvas genom arhete,  säger  
f ru  Borup - men glädjen a t t  höra ha vi 
icke räd a t t  undvara i livets vardag. 

Signaturen tänker härvid på alla som 
få sin musikaliska aktivitet och förståel- 
se avtrubbad genom ständigt åhörande 
av  mer eller mindre grumliga grammo- 
fon-radioseancer p i  de  lediga stunderna. 
Skulle det inte verka uppfriskande och 
upplyftande a t t  få intränga djupare i den 
stora och lagbundna värld, som är 
musikens! Fru Borups demonstrationer 
väckte i varje fall helt säkert  hos  många 
en önskan a t t  själva få bli delaktiga av 
denna örats  märkliga andliga gymnastik. 

Casan. 

avpassade för  de  yngre av  dessa ålders- 
grupper.  Departementschefen uttalar s ig  
för så s tor  rörelsefrihet som möjligt vid 
anordnandet av  dessa arbeten, så a t t  man 
skall kunna utfinna de  lämpligaste vä- 
garna.  

Rätt till 
moderskap.. 

(Forts.  fr. sid. 1). 
äldrar eller morföräldrar skola bli utom 
sig. a t t  en oviss och besvärlig framtid 
som »obemärkt» ligger framför henne. 

Hur många okända tragedier utspelas 
icke dagligen runt omkring oss. Vi Iä- 
kare eller socialt intresserade människor 
få dock i regel höra nog och över nog. 

Den lilla papperslapp, som här delvis 
avfotograferats,  kom oss häromdagen 
tillhanda, sänd av  en av  Tidevarvets lä- 
sare,  som i  ett medföljande brev berät- 
t a r  hur den kommit i hennes händer. 

»Grannhustrun ropade på mig, d å  jag  
gick förbi på vägen: 
- Kom inom ett  slag. 
Hon var blek och upprörd. Barnen 

hennes hade kommit springande med e t t  
gammalt skrivställ, som de funnit i en 
skrothög i skogen. Hon lyfte upp bläck- 
hornet ur dess behållare och i botten av 
denna låg - denna papperslapp. - Hur 
Iänge den legat där och vem som skrivit 
den vet ingen. Så många år  kan det ej  
vara,  d i  papperet var fuktigt och väl 
skulle ha förstörts av  fukten, om det le- 
gat många år.  - Grannhustrun ville inte 
vara ensam om hemligheten - hon gav 
mig lappen - min första tanke var a t t  
kasta den i spisen -. 

Vi satt  tysta en stund. 
- S i  underligt att et t  barn skulle 

uppenbara den hemska hemligheten om 
ett  annat litet barn, sa hon sen. 

Jag tänkte: Ja,  och just för dig,  som 
har fått 5 barn på 8 år  och för varje ha- 
vandeskap klagat din nöd for mig - se- 
dan det var oundvikligt - och var gång 
slutligen tappert  burit den n y a  mödan, 
slitet och det ökade brödbekymret - 
med en of ta  arbetslös man - i det fat-  
t iga friköpta torpet. 

Vi såg på varandra,  och det betydde: 
Inte draggar vi i  d a m m e n , ,  , Högt sade 
en  av oss: gjort  kan inte göras ogjort  - 
och den andra: hon har fått  si t t  straff .  - 
Jag gick hem med lappen. 

Detta fragment av e t t  livsöde ä r  så 
tragiskt i sin hjälplösa tafatthet - alun- 
gar så omedelhart si t t  Jag anklagar, mot 
samhället, vårt heprisade, lugna, välord- 
nade samhälle - a t t  jag inte kan under- 
låta g e  e r  också detta bevis i händerna, 
till alla de  ni har och haf t  förut och som 
ni alltid pekat p i  - samhällets ansvar 
för de ovälkomna barnen.» 

Hur of ta  få r  man icke som läkare ock- 
så höra detta:  Jag blir avskedad om min 
arbetsgivare får reda på a t t  j a g  ä r  i 
grossess. 

Jag såg i d a g  en ung fru,  lyckligt gift 
sedan e t t  par år,  för första gången i 
grossess, arhetande på en  syatelier - men 
utan möjligheter a t t  kunna få avbryta sin 
tio t immars arbetsdag i en kvav lokal 
för  a t t  hämta den nödvändiga friska luf- 
ten och med avskedandets spöke f ramför  
s ig  - om hennes havandeskap bleve för 
arbetsgivaren bekant  

Vilken säkerhet ger  emellertid icke den 
ryska lagstiftningen d i r  det  heter i Ar- 
hetskodex Art. 92: 

Under havandeskapet ock tiden efter 
förlossningen får kvinnan icke avskedas 
ur sin tjänst. När  hon återvänder till 
tjänsten efter ledigheten skall hon erhålla 
sitt gamla arbete. 

Ar någon villig a t t  genomföra en så- 
dan lag hos oss? 

Ada Nilsson. 

Vae victis. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

kategori den berör, till insikt om, a t t  vi 
måste vakna och alla stå  på våra rättig- 
heter och inte bara låta allting gå, i  fiir- 
hoppning om. att  en eller annan skall gå 
i  bräschen för våra önskemål. Vår all- 
minna slöhet i  kvinnofrågor ä r  enastå- 
ende, de  energiska och målmedvetna måste 
tröttna av a t t  inte f å  mera initiativ och 
hjälp. Preventivlagen, lönefrågorna, gifta 
kvinnors rätt  och alla andra frågor,  som 
den sista tiden varit  uppe, borde vara 
varning och maning effektiv nog. 

Från baddebatten antecknar jag  bara:  
a t t  en kvinna kom med ett  av kvällens 

bästa inlägg. fru Nybloms utmärkta, ud- 
diga och livligt applåderade anförande; 

lir Albihns kraftiga och rakryggade 
ställningstagande till kvinnornas förmån; 

hr Hernlunds vederhäftiga och 
schwungfulla tolkning av de  båda försla- 
gen till Eirabadets favör; 

att  Strömbadets försvar helt lades på 
känsloargument: det dammade i Eira, 
usch, herrarna ha badat som barn i 
Strömbadet och äro vana a t t  gå dit, det  
a r  475 m. Iängre väg till Eira etc. och 
dessa utnötta f raser  användes om och om 
igen; 

a t t  två kvinnor rustade mot kvinnoopi- 
nionen, fru Hildegard Ström och f ru  Jo- 
hansson-Wisborg; 

a t t  d e n  sistnämnda i en mening fiir- 
fäktade, a t t  det dammade så förskräck- 
Iigt på Eirabadets gata och i nästa. a t t  
badet, ur industriarbeterskornas syn- 
punkt, bör ligga centralt vid den huvud- 
pulsåder, som den 35 m. breda nya bron 
skall bli. Logiken fru Wisborg; 

a t t  debatten i saklighet, utmärkta an- 
föranden och styrka helt dominerades av 
Eirabadarne; 

men a t t  Strömbadarna,  mot allt förnuft, 
avgingo med en överlägsen seger. 

Nu f å  vi se.  Och vi dess löften t r o . .  .! 
Ragnvi Torsslow-Lundgren. 

Nordisk studievecka 
på Viggbyholm. 
U n d e r  ii 28 juli—4 aug. instun- 

dande sommar anordnas i Viggby- 
holmsskolan, 14 km. från Stockholm, en 
studiekurs i mellanfolkliga nutidsproblem. 
Huvudämnet för kursen blir »Demokrati 
och diktatur», vilket kommer a t t  belysas 
ur  olika synpunkter. Redaktör Sven 
Backlund, kapten C. J. Brunskog, d:r 
Christian Lange och utrikesminister Sand- 
ler ha preliminärt lovat ställa sig till för- 
fogande som föreläsare. 

Studieveckan anordnas av Sverige-rin- 
gen av Den Internationale Høiskole och 
Nordiska Folkhögskolans elevförbund. 
De båda skolorna i Helsingör och Genève 
arbeta i stort  sett  för samma syften,  och 
deras elevsammanslutningar vilja genom 
a t t  inbjuda till denna kurs göra en ge- 
mensam insats för de  idéer, dessa bild- 
ningsanstalter vilja t jäna.  

Utförligare uppgifter komma a t t  utsän- 
das  senare. Kursavgiften, inklusive vivre, 
torde stanna vid 40 kr. För a t t  få  en 
ungefärlig föreställning om antalet del- 
tagare a r  kursens ledning tacksam, om 
alla, som så kunna, ville insända preli- 
minär — ej bindande - anmälan till folk- 
skolläraren Olof Leopold, S. Centralga- 
tan 32, Gävle. 
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Åborätt, nyttjanderätt 
eller äganderätt. 

(Forts. fr. sid 1 ) 

Åborätten bör förbättras. Förmodligen skall väl även utredningen 
visa a t t  det ä r  mera ä n  den ekonomiska 
sidan, som måste ordnas och omläggas, 
om jordbruket skall ha möjlighet a t t  bli 
vad det bör vara. 

Jord åt obemedlade. 
En för dagen särskilt aktuell fråga 

inom modernäringens område ä r  ju den, 
som gäller anskaffande av  jordbruk åt 
arbetslösa, mindre hemedlade och obe- 
medlade. Således en mera direkt social 
fråga. Även på det området har ju 
statsmakterna sedan länge arbetat i av- 
sikt a t t  Iösa detta betydelsefulla spörs- 
mål. Egnahemsfrågan liksom åborätten 
är j u  led i dessa strävanden. Beträffan 
de dessa senare har ju dock bestämmel , 
serna varit sådana att det icke varit möj- 
ligt for en arbetslös eller obemedlad a l .  

kunna på d e n  vägen komma fram t i l l  

eget jordbruk, ej heller ett  arrende. Åbo- 

rätten, som ju varit och är en annan form 
av upplåtelse av  jord,  än egnahem och 
arrende har säkerligen av  många ansetts 
vara till gagn för de mindre bemedlade. 
Så är dock icke riktigt förhållandet. Det- 
la hestyrlies ju också av det faktum att  
denna form av jordbruk icke blivit s i  
utnyttjad, som man väl hade tänkt s ig  då 
lagen iitarhetades. Den som genom åbo- 
rätt skall bli jordbrukare får icke vara 
medellös och knappast heller höra till de 
mindre bemedlade. De personer, vilka 
man väl främst avsett a t t  hjälpa till jord- 
bruk genom åborätt ,  ä ro  ju a t t  söka 
bland de befolkningslager som innefattas 
i henåmningen lant- och skogsarbetare.  
Att dessa aldrig ä g t  något av  »det klin- 
gande guld» torde väl vara välbekant. 
Och dock ä r  det på det viset, a t t  av  den 
varan behövs en icke föraktlig del om 
man skall bli jordbrukare enligt  åborätt.  
De som haf t  ilet kapital, som erfordrats 
för detta ändamål ha säkerligen i stället 
för a t t  bli åbor skaffat  sig ett  vanligt ar-  
rendejordbruk. Det ä r  helt visst den eko- 
nomiska frågan som varit  ett hinder och 
som ä r  anledningen till det  förhållande, 
som även domänstyrelsen mycket riktigt i 
sitt utlåtande över Svenska kvinnors 
vansterförbunds och Socialdemokratiska 
kvinnoförbundets gäva, konstaterat, näm- 
ligen natt någon efterfrågan på dylika 
jordbruk praktiskt taget icke kunnat 
spåras». 

Då nu statsmakterna ånyo behandla 
den s. k. sociala jordfrågan, borde man 
väl kunnat fordra a t t  man beaktat  de  
brister, som vidlåda förutvarande bestäm- 
melser i  dessa frågor och sökt a t t  rätta 
till bristfälligheterna. Någon åtgärd I 

den riktningen i terfinnes dock icke i den 
proposition som i dagarna framlagts av  
jordbruksministern och vari förslag fram- 
Iägges bl. a.  i  anledning av det gåvobrev 
ovannämnda kvinnoförbund överlämnat 
t i l l  s taten och vilket avsett a t t  närmare 
utreda möjligheterna av jordbruk enligt 
åborätt.  Men åborätt  enligt något an- 

norlunda bestämmelser än de som finna.; 
angivna i den nuvarande åborättslagen. 
Ty enligt den nu gällande lagen upplåtes 
åbolägenhet för en tid av 15 år. Efter 
denna tid inträder köprätt för åbon. Även 
här är således icke äganderätten helt ute- 
sluten. Utan den finnes som en möjlig- 
het. Inte minst ä r  det väl på den punk- 
ten. som de  ifrågavarande förbunden 
önskat f f i  fram en annan form av jord 
bruk, ett  förhållande som med en smula 
god vilja horde ha varit en möjlighet och 
även önskvärt. När nu frågan går till 
behandling i utskottet ä r  det a t t  hoppas 
a t t  sådana synpiinkter framläggas och få 
bli avgörande. T y  syftet med denna gåva 
torde icke kunna förverkligas om jord- 
bruksministerns synpunkter på arrende- 
jordbruk skall tillämpas även i här  be- 
rörda fråga. 

Arrendeformen skänker icke 
trygghet mot spekulation.' 

Även då det gäller huvudsakliga inne- 
hållet i propositionen, d. v. s. frågan om 
anskaffande av  jordbruk åt arbetslösa 
och obemedlade, synes möjlighet ha före- 
legat för jordbruksministern a t t  skapa  
fram något annat än  d e  föreslagna arren- 
deegnahemmen. Kanske måste man be- 
akta a t t  det  gällt a t t  så hastigt, som möj- 
ligt åstadkomma resultat. Under sådana 
förhållanden ä r  det ju av  värde a t t  något 
blir gjort  hellre än ingenting alls. Doc: 
finnes i propositionen en  hel del, som ä r  
så avfattat  att  invändningar kan göras  
mot detsamma och som väl även under 
utskottsbehandlingen borde komma a t t  
beaktas. Dess socialdemokratiska leda- 
möter förmoda vi komma a t t  göra vissa 
invändningar. I det »förslag t i l l  kungö- 
relse om arrendeegnahem,. som ju bifo- 
gas  propositionen heter det i § 7 a t t  upp- 
Iåtelse av  arrendeegnahem skall i regel 
ske för en tid av  fem år. Redan detta 
torde vara e t t  otrygghetsmoment f a r  en 
arrendator och borde vara anledning till 
erinran, även om man i övrigt  f inner s ig  
böra godtaga den upplåtelseform jord- 
bruksministern här  har framlagt.  

Men det torde väl även rent principiellt 
komma a t t  göras  invändningar från so- 
cialdemokraterna i utskottet. Enligt för- 
slaget i propositionen är  ju  meningen den 
a t t  efter minst fem arrendeår skall möj- 
lighet lämnas arrendatorn a t t  med ägan- 
derätt  inlösa lägenheten. Här  framträder 
kanske de  största betänkligheterna mot 
förslaget. Visserligen ä r  det ingen större 
fa ra  i praktiken för a t t  en medellös Der- 

Sven Stål: 

K a r i n  Carlson och Stig Järrel har haf t  
mod och självtillit nog a t t  i  genien- 

skap arrangera PI^ uppläsningsafton pli 
Lilla Konserthusscenen. En modig gär-  
ning ur många synpunkter - och detta 
mod belönades med så gott  som fullt hus. 
Någonting enastående när man tar den 

och något för  variahelt vad författarnam- 
nen beträffade. Vad som sades av de  
skilda poeterna var inte så himlastorman- 
de olika. Järrel  inledde kvällen med ett  
ode till Stockholm a v  Siwertz. En pom- 
pös dikt som inte vädjar till uppläsarens 
teknik för a t t  göra effekt - utan till hans 
hjärta. Järrel presterade teknik. Det 
starkaste,  personligaste i Järrels konst var 
hans rendering a r  en diktcykel av Asp- 
lund skildrande en barnunges värId och 

var njutningsrikt a t t  lyssna till hennes 
stämma — men hennes konstiga toilett 
och frisyr jämte vippande örhängen ac- 
centuerade författarorden med onödiga 
poänger. Det ä r  något rakt över Karin 
Carlsons konstnärskap och hon horde 
bortse ifrån modets nycker och ge oss 
sit t  talande vackra ansikte utan alltför 
mycket »yttre» påhäng. Hon nådde mån- 
ga gånger högt - men inte i e t t  cre- 
scendo - utom i Mascoll-Silverstolpes 
gripande dikt om En moder. Där var hon 
omedelbart sublim - och där vann hon 
sin seger. Scenen tycktes avgjort  vara 
de båda sympatiska art isternas rätta hem- 
vist, och det a r  att  hoppas a t t  Dramaten 
rätt förstår a t t  använda fröken Carlson 
nästa säsong. 

Deras optimism - deras hänförelse in- 

vacker d a g  finner kanske även denna 
jordbit som objekt i profithungrande, an- 
svarslösa människors hand. Att förhind- 
ra ett  sådant förhållande synes böra vara 
en socialdemokratisk jordbruksminister 
angeläget. Men det sker icke genom en 
tillämpning i praktiken av här  förelig- 
gande förslag. 

Med ovanstående ha  vi velat fästa upp- 
märksamheten på ett  par  betydelsefulla 
spörsmål. Det här ifrågavarande försla- 
get ä r  i sin mån av största betydelse, då 
det gäller a t t  lät ta svårigheterna för 
många medborgare i en bekymmersam 
tid. Men den goda avsikten får inte med- 
föra åtgärder,  som resultera i kvacksal- 
veri i stäl let  för verklig medicin. 

Rupert Hedin. 

för ny svensk lyrik ä r  i alla händelser 
värd både ett tack och ett erkännande av 
rejäl svensk kvalitet. 

Blancheteatern har  inlett sin sommar- 
säsong på ilet angenämaste och det var- 
maste. Ett packat hus p ? ~  Blanche lir 
nästan olidligt - och framtiden för tea- 
tern går nog i det  tecknet. 

Bercos—Kar de Mummas revykabaret 
»Razzia» har  alla en pariserförlustelses 
meriter, den ä r  kvick, graciös - 
och utan direkta personliga klyschor. 
Kupletterna hade en litterär sälta och 
en artistisk linje - som visserligen ald- 
rig kan tillföra dem en »visseI»-popu- 
Iaritet - men de dölja i s i t t  bottenallvar 
dock en sink till envar. Sketcherna lika- 
så. Det v a r  ett  kultiverat nöje, serverat  

ökas med en till. Hon kan sin sak. Ka- 
rin Juels engelska och spanska visbidrag 
till minneskabareten à la Blanche Chat 
Noir - var  perfekt. I det lilla formatet  
är hon stor - och hennes publik var,  
som det tycktes, alla och envar - bifallet 
var öronbedövande. Stockholmarna kun- 
na vara minnesgoda - det bevisade gläd- 
jen vid återseendet av Nalle Halldén. - 
Teaterns ungdom, fru Pollak, Birgit Ro- 
sengren, herrar Löwenadler, Funkvist. 
Gustafson och Nisse Ohlin gingo med en 
smittande glädje i elden - och Valle Dal- 
quist  som revyens röda långa tråd höll 
hela tiden föreställningens ton på en f i n  

och angenäm nivå. i 

Summan av kvällen var uteslutande an- 
genäm - och det stockholmska nöjeslivet 
e t t  kultiverat nöje rikare. 

Sven Stål. 

Blommor på 
utställning. 
» D e t  vänliga Fönstret,, den av  H. S. 

B. i samarbete med Stockholms 
stad, de  större trädgårdsodlarna, Blom- 
sterförmedlingen och en del kvinnoorga- 
nisationer anordnade utställningen i Stads- 
huset, var en blide vacker och rolig sak. 
Det var inte någon praktutställning för 
trädgårdskonstens senaste underverk ifrå- 
g a  om nyskapade färger och jätteblom- 
mor. Men i stället var intrycket s i  myc- 
ket s ta rkare  av  a t t  det verkligen var de  
enskilda hemmens och de enskilda blom- 

M UTE S PLATSEN. 
Östergötlands länsförbund av  Svenska 

Kvinnor.; Vänsterförbund hade den 24 
april årsmöte i Centralkonditoriets i  Lin- 
köping festvåning under f ru  Märta Nils- 
sons ordförandeskap. 

Styrelse- och revisionsberättelserna 
upplästes och ansvarsfrihet beviljades. 
Hela styrelsen omvaldes och utgöres av 
frii Märta Nilsson, Linköping, ordf. ,  frö- 
ken Betty Olsson, Norrköping, sekr. och 
kassaförvaltare, fruarna Anna Alsterling, 
Anna Samuel, Linköping, Elsa Thysell, 
Lizzie Grönwald, Hedvig Tengzelius, In- 
geborg Sörlin, Norrköping, Ester Berg- 
lund samt  fröknarna Erika Häckner och 
Lydia Nilsson, Motala. 

Till centralstyrelseombud utsågos: f ö r  
radikala gruppen fröken Betty Olsson, 

om där behandlade frågor följde. 

Norrköpingskretsen av Svenska Kvin- 
nors Vänsterförbund hade den 2 maj Ars- 
möte på Standard hotell. Till styrelse 
valdes fröken Betty Olsson, frii Hilma 
Hällström, fröken Ingrid Söderlund, frö- 
ken Amelie Anderscon, frii Lizzie Grön- 
wald, fru Hedvig Tengzelius och fru Elsa 
Thysell och till styrelsesuppleanter f ru  
Alfhild Claësson och fröken Anna Holm- 
berg. Ordfiiranden redogjorde för cen- 
tralstyrelsemötet i Stockholm. 

sterälskarnas utställning. Detta intryck 
förstärktes också av  publiken, som till 
stor del tycktes bestå av  intresserade hus- 
mödrar, vilka med kännarblick beskåda- 
de  de utsti l lda växterna och av vilkas 
yttranden man kunde f f i  en liten an ing  
om, hur  mycket en vacker och välskött 
växt kan betyda för sin vårdare. Eller 
var det inte känslan av a t t  blommorna 
kunna vara ens personliga vänner som 
Iyste igenom, när e n  dam framför en sär- 
skilt vacker blommande kaktus suckade 
till si t t  sällskap: A, en  sådan hade jag 
när vi bodde i Karlshamn. 

Utställningens båda huvudavdelningar 
utgjordes dels av  de  till tävlan utställda 
rumsväxterna,  dels av  en serie balkonger 
med tillhorande fönster, anordnade på et t  
förebildligt dekorativt  och ändå enkelt  
sätt. Toffelblommor i en hel rad a v  
krukor i fönstret  och orangefärgade s tora  
begonior på balkongen, eller vita pelar- 
gonior, penséer i massa, allehanda gam- 
maldags blommor, som man annars  mest 
se r  i s tugfönstren på landet. 

Som ett  led i den uppfostran till smak 
och stil och personlig fantasi, som före- 
faller så särskil t  viktig i fabriksvarornas 
tid. har  säkert  en utställning som Det 
vänliga fönstret sin s tora  betydelse. Dub- 
belt stor eftersom det här  gäller levande 
och därför på visst sä t t  oförgängliga ting. 

C. 

son, som p i  detta sä t t  hjälpes till et t  
jordbruk, under fem å r  blir i möjlighet. 
åtminstone genom avkastningen från 
jordbruket, a t t  köpa sin lägenhet. Alen 
andra omständigheter kunna göra det 
möjligt för vederbörande a t t  köpa fastig- 
heten. Och så kan det medföra a t t  vi en 
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