
V a d  har hänt? 
Ö R E B R O  LANS LANDSTING har 

valt Första-Kammarledamöter för 
1935—1942. På fröken Hesselgrens plats 
valdes hr Wohlin, på hr Örnes plats stats- 
rådet Ekman. Hrr Åkerberg (s.), Lind- 
g r e n  (h.) och Gottfrid Carlsson (fp.) 
blevo omvalda. 

VA SVENSKA IDROTTSSEGRAR T inhöstades i söndags, på motorcy- 
kel i Saxtorp och i fri idrott på Stadion i 
landskampen mot Tyskland. Segrarna 
voro hårderövrade och ärorika och ha 
också utlöst den enhälliga svenska glädje, 
som brukar vara idrotten förbehållen. BETALNINGSAVTALET MED 

TYSKLAND blev efter långvariga 
och ansträngande förhandlingar klart i 
förra veckan. Det förefaller at t  efter om- 
ständigheterna vara rätt tillfredsställande. 
Det innebär att en del av den tyska över- 
skottsexporten till Sverige skall användas 
t i l l  förräntning av vira långfristiga ford- 
ringar i 'Tyskland. Men att svårigheter- 
na inte äro definitivt lösta med detta 
framgår dels av den korta tiden för av- 
talets giltighet - till 1 januari 1935 - 
dels av det uppriktiga klagorop över den 
tyska betalningsförmågan, som tyska 
riksbankschefen d:r Schacht upphov sam- 
ma dag den svensk-tyska clearingen be- 
slutades. 

D:r Schacht sade att lånen till Tysk- 
land var detsamma som en felplacering 
av stora mit t  och att enda utvägen nu 
är a t t  ge Tyskland ett mångårigt mora- 
torium. Några större förväntningar har 
man kanske heller inte gjort sig från 
svensk sida. 

EN RESOLUTION, som Ekumeniska D Rådet fattade vid sitt möte i Fanö, 
bar väckt ogillande i Tyskland. Resolu- 
tinnen ger uttryck åt vänskapliga känslor 
för de kristna i Tyskland men tar be- 
stämt avstånd från kyrklig envåldsmakt, 
som särskilt när den berör samvetena i 
form av en högtidlig ed. samt användan- 
det av våldsmetoder och undertryckande 
av yttrandefriheten är oförenligt med den 
kristna kyrkans sanna väsen. 

I Tyskland förklaras officiellt att Eku- 
meniska Rådet är vilselett och att »prak- 
tisk positiv kristendom förverkligats i det 
nazistiska Tyskland,. 

ITLER HAR OFFICIELLT öppnat H omröstningspropagandan i Saar 
med ett tal i Koblenz, där han lovat öpp- 
na sina armar för alla. som rösta för 
Tyskland. Då skola de få förlåtelse för 
eventuella tidigare politiska förvillelser. 
Men katoliker. socialdemokrater och frans- 
män ha redan satt in  med sin motpropa- 
ganda. 

EXTILSTREJKEN I U.S.A. kunde T icke avvärjas utan utbröt i lördags, 
omfattande till att börja med en halv mil- 
jon arbetare inom homullsindustrin och 
med utsikter till fördubbling - om ylle- 
och silkesindustrierna på med. Regerin- 
gen förhåller sig passiv. Tyvärr äro oro- 
ligheterna allvarliga. 
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i bringa Kerstin 

V Hesselgren vårt  

vördnadsfulla t a c k  

f ö r  tolv mödosamma 

men framgångsrika  

år i Första Kamma- 
ren. Även om tre  

röster fattades f ö r  

återval denna g å n g ,  

tro och hoppas vi a t t  

annat län eller s t a d  

snart skal l  bereda möj- 
lighet för fröken Hes- 
se lgren att fortsät ta  

s i t t  samhäl lsgagnel iga  

arbete  även inom riks- 

dagen. 

I detta  tack inneslu- 

ta vi även vår hyllning 

f ö r  d e  många uppdrag 

fröken Hesselgren med 

så stor heder a l l t jämt  

uppbär  inom och utom 
landets  gränser.  

Sveriges Läkarförbund 
understryker starkt behovet 

av sexuell upplysning. 
ed stor och glädjande enighet slö- M to deltagarna i det tjuguförsta 

Allmänna Svenska Läkarmötet, vilket i 
förra veckan ägde rum i Karlstad, upp 
omkring kravet på förebyggande åtgär- 
der när det gäller samhällets ingripande 
mot de kriminella aborterna, d.v.s. i 
första hand införande av sexuell upplys- 
ning. I sina inledningsföredrag till dis- 
kussionen om Fortplantningskontroll 
och fosterfördrivning, betonade såväl 
lasarettsläkare Gösta Lundh, som pro- 
fessor Axel Westman nödvändigheten 
av en vederhäftigt bedriven. för alla 
åtkomlig upplysning om födelsekon- 
troll och sexuella frågor över huvud 
taget. Man var enig om att den fö- 
delsekontroll, som förekommer i värt 
land, i flera avseenden ger fog för 
allvarliga erinringar och att den all- 
männa utbredningen av olämpliga och 
stundom direkt skadliga medel för för- 
hindrande av befruktning och de e j  säl- 
lan med livsrisk förbundna metoder, 
som användas för avbrytande av havan- 

deskap äro företeelser, som från läkar- 
hall måste framkalla allvarliga betänk- 
ligheter. 

Med stöd av praktiska erfarenheter 
framhölls hur den organiserade upplys- 
ningsverksamheten är  ägnad att effek- 
tivt kunna motverka de kriminella abor- 
terna. Samtidigt betonades även vikten 
av positiva åtgärder i form av socialt 
skydd och ekonomisk hjälp för de bli- 
vande mödrarna och deras barn. 

Den följande diskussionen bekräftade 
ytterligare det allmänt förefintliga kra- 
vet på upplysning och utmynnade, en- 
ligt vad vi inhämtat, i följande enhälligt 
antagna resolution: 

Tjuguförsta Allmänna Svenska Lä- 
karmötet uttalar i anslutning till diskus- 

sionen om fortplantningskontroll och 
fosterfördrivning i princip sin livliga 
anslutning till den av Kungl. Medicinal- 

styrelsen i februari detta år gjorda hem- 
stäIIan till statsrådet och chefen för 
Ecklesiastikdepartementet om sexualun- 

dervisningens införande i landets skolor. 

»Genom mer än en halv människo- 
ålder ha vi varit vana att finna 

Lulli Lous' namn i förening med alla före- 
tag, som startats för att skaffa kvinnor- 
na bättre sociala förhållanden. Hon har 
varit själen och drivkraften i mycket, all- 
tid frisk och orädd, alltid så välsignat 
ung. Och det var därför med sorg som 
vi nyligen läste att fröken Lous nu fallit 
för åldersgränsen.» 

Så börjar en intervju i norska Dagbla- 
det av den 30 augusti, med anledning av 
att fröken Lulli Lous lämnat sin befatt- 
ning i Oslo hälsovårdsnämnd som bo- 
stadsinspektris. Men p& intervjuarens 
fråga, om hon inte kommer att sakna ar- 
betet. så brännande aktiv i sociala u p p  
gifter som hon varit svarar fröken Lous: 
Jo, säkerligen. men j a g  star ju fortfaran- 
de mitt uppi det - som medlem av sty- 
relsen för bostadsförmedlingen kommer 
jag också att behandla precis samma sa- 
ker som vi hållit på med i hälsovårds- 
nämnden år ut och år in. Och så allt 
kommittearbete, som jag genom stadsfull- 
mäktige kommit in i. 
- Vilka av alla dessa kommittéer in- 

tresserar månne fröken Lous mest? 
- Filharmoniska, bostadsförmedlingen 

och sjukhusutskottet. - I Filharmoniska 
hade jag lidit ett knusende nederlag. då 
jag föreslog någon kvinna bland de fjor- 
ton rådsmedlemmarna. Jag har aldrig in- 
tresserat mig för att kvinnor skulle in- 
väljas bara för den skull att de var kvin- 
nor. 

Men de skall icke utestängas därför att 
de är  kvinnor, från det, som de har insikt 
i. Det är  detta, som sker så ofta och det 
ä r  det, som måste bekämpas. 
- Jag skall säga er, säger Lulli Lous 

med sitt älskliga leende - och intervju- 
aren tillägger: efter min mening det 
elskeligste byen eier - att män är  bra 
arbetskamrater och nog så lyhörda för 
vad vi kvinnor har att säga, bara vi först 
har kommit innanför. Därför gäller det 
att inte ge upp utan göra sig gällande 
om och om igen. 

Tidevarvet som alltsedan sin start haft 
förmånen att i Lulli Lous äga en vän och 
medarhetare, att få del av och erfara hen- 
nes levande intresse, som aldrig ger upp, 
tillåter sig även att med fullaste instäm- 
mande anföra intervjuarens slutord: ' 

Lulli Lous har denne forunderlige blide 
stemmen som synger som sörlandsk mu: 
sikk. Hennes form er elskverdig, full- 
stendig avvergende og drepende i de- 
batten. For Lulli Lous har den lykkelige 
evnen å overbevise sine medmennesker på 
en stillferdig måte. Men bak den blide 
ynde ulmer valkyriens kampmot. Hun 
går ikke på akkord, hun har bare lært 
beherskelsens vanskelige kunst. Till full- 
kommenhet. 

Den nya generalen. 
Evangeline Booth. 

en tredje september valde Fräls- D ningsarméns Höga Råd, samlat i 
London, kommendören Evangeline Booth 
till general. 

Eva, som var gamle William Booths 
fjärde dotter, har i tjuguåtta år  med 
utomordentlig skicklighet och förmåga 
som Commander lett Frälsningsarmén i 
Amerika. Dessförinnan var hon »Terri- 
torial Commissioner» i Canada, där hon 
fick tillfälle att i kamp mot synnerligen 
svara förhållanden, splittring och oro, ut- 
veckla sina beundransvärda ledaregen- 
skaper. Redan som barn hade Eva Booth 
börjat att predika på East Ends gator i 
London. Hon var så duktig att hennes 
fader redan i hennes första ungdom bru- 
kade vända sig till henne, om han ville 
ha någon särskilt svär uppgift utförd. 
Bland alla den gamle generalens märk- 
liga och högt begåvade döttrar har det 
sagts, att Eva kanske var den allra märk- 
ligaste. En stark personlig charm, den 
betvingande makt i uppträdandet, som 
följer med en samlad och genomförd per- 

sonlighet och framförallt, en absolut 
oförskräckthet ha utmärkt denna smärta, 
livliga kvinna med sina trolska ögon. 

I Sverige är  det många som känna 
henne sedan hennes besök 1931 och som 
minnavdet intryck hon gjorde med sitt 
uppträdande och sitt tal. Under fyra år  - en general i Frälsningsarmén får icke 
vara äldre än 73 - är  det nu meningen 
att Eva Booth skall leda den världsom- 
fattande organisationens öden. 

Kanske är  den roll Eva Booth spelade 
i den stora striden inom Frälsningsarmén 
för fem år sedan det för en utomstdende 
intressantaste draget i hennes liv. Det 
gällde striden för eller emot generalens 
oinskränkta makt över armén och hans 
personliga rätt att råda över dess jor- 
diska ägodelar. 

Denna kamp inom en av världens liv- 
aktigaste, mäktigaste och säregnaste or- 
ganisationer, denna underliga stat i sta- 
ten - på andlig grundval - i världens 
alla länder, är  över huvud taget av stort 

(Forts. A sid. 2.) 
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Svensk nutids- 
politik. 

Kerstin Hesselgren ha r  icke blivit 
återvald till första kammaren. Det 
väcker d jup  och allmän förstämning 
i hela vår t  land. Endast  vår  parti- 
förvridna och privatintresserade tid 
skulle kunna begå en  sådan dumhet! 
Endast  en tid, som lider så stor  brist 
på förmågor, kan vara  så blind, a t t  
den anser  sig ha  råd a t t  undvara en 
framstående och dugande personlig- 
het. 

Hur  ha r  det  gat t  till. Utläggnin- 
garna ä ro  många. Vi vilja därför 
lämna en  kort redogörelse för  sa- 
kens verkliga förlopp. Socialdemo- 
kraterna i Örebro läns  landsting ha  i 
likhet med föregående gång  velat 
återvälja fröken Hesselgren tillsam- 
mans med de  frisinnade, men de  fri- 
sinnade ha  nekat. Skulden ligger 
således hos de s. k. frisinnade. Det 
Nya Folkpartiet ha r  visat sin inställ- 
ning gent emot kvinnorna. Likale- 
des inför personlighetsprincipen. So- 
cialdemokraterna hade icke någon 
fordran på at t  fröken Hesselgren 
skulle gå in i deras  parti. Det be- 
gärde däremot Folkpartiet. Att man 
inte i sista minuten räddar  sitt man- 
da t  genom at t  g å  in i e t t  parti med 
dess  borgerliga samling och allt vad 
därtill hör, kan en manlig hjärna e j  
förstå. Samtidigt som vi framhålla, 
a t t  socialdemokraterna gjort allt vad 
de  kunnat för fröken Hesselgrens 
återval, vilja vi ärligen säga  ifrån, 
a t t  deras  handlingssätt, nä r  det ta  
icke lyckades, synes oss mer än 
osympatiskt. Det ä r  ovärdigt det  
socialdemokratiska partiet a t t  köp- 
slå med det  reaktionära bondeför- 
bundet som ha r  en helt annan grund- 
åskådning. Må vara, att d e  i det ta  
fall lyckades lura d e  frisinnade på 
at t  f å  någon användning för sina 
överskottsröster - det  ä r  ingen stor- 
sinnad anledning till e t t  val i konser- 
vativ riktning - och i en del andra 
frågor  lyckats driva sin vilja igenom. 
Men socialdemokraterna kunna vara  

förvissade om, at t  när  bondeförbun- 
Jet genom socialdemokraternas hjälp 
väl komma till makten, komma bon- 
deförbundarna at t  bli socialdemo- 
kraternas skarpaste motståndare. 

Så f rågar  man: kunde inte »kvin- 
nornas ha  slagit vakt  om Kerstin 
Hesselgren och räddat  hennes man- 
dat? Vad menas d å  med .kvinnor- 
nas? Det finns nämligen många 
olika s l ag  av  kvinnor liksom av  män. 
Och vi vilja med bestämdhet hävda 
att Sveriges Socialdemokratiska 
Kvinnoförbund och Svenska Kvin- 
nors Vänsterförbund gjor t  allt som 
möjligen kunnat göras  f rån respek- 
tive organisationer för fröken Hessel- 
grens återval. Däremot kunna dessa 
organisationer med skäl tillropa al la  
slöa och sovande kvinnor, som nu 
jämra och beklaga: varför ha  Ni inte 
hjälpt oss förut, varför ha  Ni inte 
gåt t  med i våra  organisationer och 
gjort dem så starka a t t  ingen vågat  
trotsa oss. Att Frisinnade eller nya 
Folkpartiets Kvinnogrupp e j  kunnat 
göra s ig  gällande inom sitt parti vid 
det ta  val beror väl förmodligen på 
Folkpartiets fientliga eller ringak- 
tande hållning gent emot  kvinnorna, 

Snart  förestå landstingsval. Då 
ska vi svenska kvinnor komma ihåg, 
a t t  vå r  framstående och enda  kvinn- 
liga representant i första kammaren 
e j  blivit omvald. Vi kunna aldr ig  få 
några representanter i första kam- 
maren utan at t  invälja kvinnor i 
landstingen, så många a t t  d e  kunna 
insätta kvinnor i senaten. För  årets  
val har  man dock inte mycket a t t  
göra. Hur skall man rösta. Hur 
Nya Folkpartiet s tår  böra alla nu 
fått klart för sig. I borgerlig sam- 
ling återfinna vi Folkpartiet meren- 
dels också. Vi få för denna gång 
antingen rösta på en med oss liktän- 
kande och pålitlig person eller också 
blankt. Men sedan f å  vi göra en 
jätteansträngning. Och den skall 
komma. 

Den nya generalen. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

intresse. Den kan användas som åskåd- 
ningsmaterial till satsen om envåldsmak- 
tens vansklighet och ohållbarhet i en 
värld, som. antingen vi vilja det eller icke, 

Evangeline Booth. 

är byggd på samverkan av otaliga levan- 
de och tänkande människor. 

Under William Booths geniala ledning 
och den tid av uppbyggande. växande, 
ständigt nyskapande som hans ledarskap 
innebar, var problemet om den oinskränk- 
ta makten i generalens händer icke ak- 
tuellt. Även under Bramwell Booth's, 
sonens och efterträdarens, första tid gick 
utvecklingen i goda banor och ingen skall 
glömma att också Bramwell hade gåvor 
av stor betydenhet och en, hängivenhet 
och arbetsförmåga som få. Men när han 
började åldras och blev allt sjukligare 
framträdde de latenta vadorna i detta en- 
mansvälde allt tydligare. Och så till- 
spetsades striden om »Efterträdaren», 
d. v. s. om generalens oinskränkta makt, 
till den akuta kris vi minnas frän 1929 
och som slutligen, efter mycken själsvån- 
da från de agerande parternas sida, ut- 
mynnade i den nuvarande, konstitutio- 
nella ordningen inom armen. 

Eva Booth var redan tidigt på det 
klara med, att armens välfärd och in- 
Jats hotades av den maktfullkomlighet 
som generalen, hennes broder, besatt. 
»Där finns icke den människa, av kvinna 
lödd, sade hon, som kan bära den abso- 
luta makten över en organisation sådan 
som Frälsningsarmén. Diktaturen slutar 
alltid på samma sätt. Den kan ofta börja 
bra, men den störtar förr eller senare 
samman och drar d i  furödelse över det 
hela. Det är den lärdom historien ger. 
Det ä r  vår egen erfarenhet., 

Med osviklig konsekvens sökte Eva få 
sin broder att inse vilken farlig väg han 

var inne på. Att det inte var någon lätt 
uppgift kan man förstå. Hon älskade sia 
bror och högaktade honom för hans in- 
satser, men Armens bästa gick för henne 
före. Och så fick hon söka sig fram 
mellan alla dessa fina, pinsamma, hjärte- 
kväljande svårigheter, som en familje- 
strid innebär. Eva Booth hade p i  sin 
sida flertalet av de framstående ledarna 
inom Armen. Och kampen slutade, efter 
vad man kan döma, lyckligt. 

Det är en intressant händelse i histo- 
rien att ledningen över Frälsningsarmén, 
just i denna för andliga rörelser svära 
tid, har lagts i en kvinnas hand. 

C. H. 

Straff et för värn- 
pliktsvägran. 

Medan vi i Sverige diskutera möjlig- 

rarnas verkliga samvetsbeskaffenhet, ha 
flera andra länder bibehållit en högst 
brutal lagstiftning mot den invidiuella 
krigstjänstviigran. Bland dem är Bel- 
gien. Redaktionen har just fatt i sina 
händer en protestskrivelse, ingiven till 
belgiska regeringen av några holländ- 
ska sammanslutningar, vilka stå på de 
belgiska krigstjänstvägrarnas ståndpunkt 
och som motivera sitt ingripande med 
den upprörande behandling som kommer 
dessa krigstjänstvägrare till del. Skri- 
velsen som representerar 13,000 personer 
är daterad i augusti, alltså mycket ak- 
tuell. 

M heterna att pröva värnpliktsväg- 

I Belgien straffas värnpliktsvägran 
med fängelsestraff. Strafftiden varierar 
första gången mellan en månad och två 
å r .  Sedan straffet avtjänats får värn- 
pliktsvägraren vid frigivandet ur fängel- 
set en befallning att inom nio dagar in- 
finna sig vid den kasern, dit han rätteli- 
gen hörer. Om han fortfarande vägrar 
häktas han på nytt och dömes igen, van- 
ligen för längre tid än första gången. 
Detta kan upprepas ända tills åldersgrän- 
sen 45 år är  uppnådd. 

Detta är nu en sak. Lagen existerar 
och miste följas. Men vad som ger fri- 
gan en särskild tillspetsning är de hemska 
förhållanden som råda i fingelserna och 
som ha gjort fängelsetiden för många av 
de straffade värnpliktvägrarna ödesdiger 
för hela deras liv. Genom de usla för- 
Iibllandena såväl ifråga om föda som hy- 
gien över huvud taget och siat men icke 
minst, genom fall av misshandel från fän- 
gelsepersonalens sida, ha flera av värn- 
pliktsvägrarna ådragit sig obotliga sjuk- 
domar, ett par av dem ha till och med 
avlidit till följd av den hälsovådliga be- 
handlingen. Sålunda har här den speciella moral 

som gäller för krigs- och belägringstill- 
stånd införts redan i det fredliga samhäl- 
Iet, människolivets värde har satts åsido 
som en självklar sak. Fastän bara en 
detalj i det världsomspännande system, 
som rustningarna och krigsförberedelser- 
na byggt upp, och som i allmänhet lugnt 
accepteras, kan de belgiska värnplikts- 
vägrarnas historia duga som allvarlig 
tankeställare. 



att den ogifta systern skall komma hem 
och ta hand om föräldrarna 

De gifta systrarna kan inte komma ifrå- Dikt och sanning. 
ga. Äktenskapet är  ju  enligt rådande 
uppfattning och I motsats mot varje an- år tid är inte precis någon sannin- stanna hemma? nan livsuppgift som en kvinna kan välja Vår förlovade tid. Förställning 
eller få sig ålagd ensamt att anse som förkonstling, konventionalism och annan 

ett fullvärdigt och slutgiltigt mål! Det ytlighet Tidningarnas löpsedlar och kvin- 

Måste döttrarna 

Tänk at t  ingen av e r  flickor stan- Låt om ta ett exempel, som just kom- 
nar hemma hos föräldrarna Nar de  har mit i vår väg, de gamla makarna An- nornas färgburkar för läppar och naglar 
så många! derssons fall! samt inre slaktdrag. Mannekänguppvis- 

ningarna äro på sätt och vis vår tids mest 
tidstypiska företeelser Om blott ytan 

Andersson ä r  statare. av den bästa sor- 

blänker och blandar, ar  man nöjd T. o. äldrarna ännu arbetsföra och sjalvstan- ten, arbetsam, snäll och duktig. Hans 

m masshakar äro något mera på modet diga, säger man det litet mera skämtsamt hustru har I fyrtio år mjölkat på samma 

nu an för en del år sedan. och i förbigående även om det ligger en gård dar Andersson haft plats och ar  en 
Samtidigt som denna tendens tillväxer bottensats av verkligt ogillande däri Kan- rask och ordentlig arbeterska. Den som 

ske flickorna, som med föräldrarnas träffat mor Andersson I ladugården, där 
hjälp och med egna amtrhngningar ofta hon mjölkade och fick den mest oroliga 
rent av uppoffringar, lyckats skaffa sig ko lugn och stillsam, glömmer henne inte 

passar dem. inte tar anmärkningen så framma goda satt, hennes handlag och 
allvarligt. Det förefaller dem klart att yrkesskicklighet. Bada makarna Anders- 

Så länge flickorna ä r  unga och för- 

växer också en reaktion upp däremot 
fastän inte ytligt och synligt ännu så 
länge Manniskorna dela omärkligt upp 
sig i två inger, som ta ställning till ytlig- 

utbildning och träning för ett yrke som hennes plgga bruna ögon och ratt- heten på helt motsatt satt i det ena läg- 
ret beskådar man alla de moderna kulis- 

ser och utan a n  önska sig något annat; 

dem for att kunna se den verkliga natu- 
ren, sanningen, dar bakom. 

Det kan 
betyda motsatsen till sanning, men det 
kan också vara en vers, som besjunger 
sanningen  Stein Backe heter en norsk 

betyder också i varje fall for de hustrur diktare, som I hög grad tillhör det reak- 
det här är fråga om, att de redan måst tionära och radikala av de båda nyss- 
uppge sina egna banor och helt foga sitt nämnda lagren. och han riktar ej sällan 
I i v  efter mannens. Men det har också sina oden direkt till sin höga gudinna 

Sanningen År 1032 utgav han en 
inneburit en viss grad av fritt val och ett samling höga visor t i l l  Livet kallade Det 
kompanjonskap med en man ur deras levande Iivet varur Tidevarvet meddelade 
egen generation, med vilken de tänkt sig gågra små brottstycken 

Ännu en gång sjunger han ut  sin Iivs- 
lust och sin sanningsdyrkan i ett litet 

ett gemensamt ode och en gemensam 

häfte strofer, benämnda Nuets flamme framtid. 

ogifta systern i detta fall betyda att ut- 
plana sina basta möjligheter till verkliga 
insatser. Tvånget att låta försörja sig 

på föräldrarnas synnerligen knappa, d.v 
de  skall sköta sina platser efter bästa son är fina och präktiga manniskor och s. faktiskt otillräckllga tillgångar, skulle 
förmåga och göra rätt för sig i arbetet. ingen kan vilja missunna dem att få en dessutom vara henne en plåga Och ändå 

Det har varit både föräldrarnas och de- behaglig ålderdom. pressas hon av den allmänna opinionens 
ras egen strävan alltsedan de började De hade tillsammans tretton barn. av tryck och sin önskan att bistå föräldrar 
kunna reda sig själva. Och inte skulle vilka tio blivit vuxna. Med mycken strä- na, vid vilka hon är fästad, in I en verk- 
det precis gå for sig heller att gå hem- van åstadkom de ett gott hem for sina l i g  konflikt. 
ma. Det är  snarast en semesterfråga. barn och dessa har alla blivit utmärkta Finns det inte en annan utväg Om 

börjar behöva hjälp i huset blir konflikten derdomen göra sig gallande, värk och kunde man ordna så att föräldrarna fick hvert e t  æresykt giftig begjær 
akut. Det visar sig plötsligt att det inte reumatism, som ar  de flesta lantarbetares hjälp av någon utomstående 
finns någon annan utväg an att någon ålderdoms erfarenhet, gör både Anders- detta också vore mera tillfredsställande hvor forfinet vor listig den er. 

av  döttrarna gör upp rakningen med sin son och mor Andersson Oformögna till för dem själva Den täta familjesamhö- 
hittillsvarande tillvaro. tar avsked av det arbete och de får till sist svårt att reda righeten är inte alltid bara stimulerande 
yrke hon agnat sig At, kanske med både sig ens med sin egen personliga vård och 

fallenhet och framgång, avstår, från den de minsta sysslor i hemmet Naturligtvis iigt den allmänna uppfattningen? Ar det 

handlingsfrihet, som egna inkomster be- nod, men vad ar att göra? föreställning att det är fullkomligt I sin 
tyder for varje människa i nuvarande tid, 
penninghushållandets tid, och återvänder Den åttonde ar  en duglig yrkesmanniska dighet och inrättar s ig  mer eller mindre skal du slites fra frykt til begjær 
till föräldrahemmet för att ikläda sig den med ett ganska ansvarsfullt arbete, där som ett bihang 

egendomliga dubbelskepnaden av ansva- det bland annat fordras människokänne- tet hindras att utnyttja sina möjligheter er du selv blitt det livet som er. 
rig fastan oavlönad hushållerska och vår- dom och omdöme. Men inte bara gran- till självständighet och en egen tillvaro 
darinna samt osjälvständighet barn i for- nar och vanner, också de gifta Systrarna Ser man efter, har exemplet, familjen An- 
äldrarnas hus och bröderna finner det självklar dersson, sina motsvarigheter inom alla 

serna utan att tänka på att de äro kulis- 

I det andra försöker man genomskåda 

Dikt är  ett mångtydigt ord. 

Att uppge sitt arbete skulle for den (1033) 

Jeg er en del av verden 
som kjemper med sin tvang, 
men i mitt hjerte strømmer 
det liv som e r  som sang. 
Jeg søkte I mitt indre 
Og glemte nid Og nag 
Da blev jeg ett med lykken selv, 
med livets fulle dag. 

Och I en annan dikt fortsätter han: 

Andersson stuga är målerisk men tungskött och obekvämohikväm 

Men när föräldrarna blir äldre och manniskor och medborgare. så börjar ål- alla barnen sköte till en obetydlighet, Hver en frykt må du utfri av sinnet, 

Kanske Av hver løgn må du rive vekk bindet, 

Hvert et savn må du fri av dets fengsel, 
hvert forkrøblet, hvert utforløst minne.  

Men är den lösningen acceptabel en- Gjennem liv må du løse alt fortidens 
skrømt självständighet och ansvaribetonade vill barnen inte att föräldrarna skall Iida inte en mäktig och djupt rotad social ellers går du I r ing og I blinde 

Av Anderssons åtta döttrar är sju gifta ordning att kvinnan uppger sin självstän- Mellem avmakt og frihetens h i ldr ing  

Medvetet eller omedve- Når du våkner til ansvar I frihetens land, 

På utställning 
I dagarna öppnas i Stockholm utställ- 

ningen Bostad Och Konst som är ett 
led I den utställningspropaganda för bil- 
lig och vacker heminredning. vilken kom- 
mer att bedrivas I sammanlagt nitton 
svenska städer under september månad 
De övriga städerna med undantag för 
Göteborg. som följt Stockholms exempel, 

hemmet men trots variationen I be- 

samma. 
Initiativet till denna uppvaning av mo- 

derna möjligheter ifråga om bostad och 
heminredning vari Inbegripes konstens 
införlivande med hemmet har tagits 
av H S B. i samverkan med Riksförbun- 
det för b i l d a n d e  konst samt ifråga Om 

möbleringen med Hyresgästernas Mö- 
belaffär Och Svenska Möbelfabrikerna 
Bodafors 

Stockholmsbestyrelsens arbetsutskott. 
som samtidigt fungerar som central hu- 
vudledning f''' samtliga utställningar ut- 
göres av arkitekt Sven Wallander, om- 
budsman Einar Ebe och redaktör Otto 
Grimlund kommissariatet av dr Sixten 
Strömbom 0ch dr G. Valby (konst) fru 
Annastina Alkmån och disponent H. Lars- 
ton (for heminredning och möblering), 
samt redaktor Ernst J Lundqvist (for 
press Och information) För övrigt mär- 
kas bland arrangörer Och medarbetare 
flera av de man och kvinnor som i sin 
verksamhet på olika sätt lagt i dagen ett 
särskilt intresse for den moderna genom- 
snittsbostadens förbättrade och förskö- 
nande Och för konstens åtkomliggörande 
for den stora publiken. 

fastän Stockholm kommer att öppna sin 

benämna sina resp. utställningar Önske- 

nämningen är  utställningarnas syfte det- 

Utställningarna, som pågå samtidigt, 

forst, anordnas förutom i Stockholm, i 

Södertälje Uppsala, Västerås. Köping. 
Nykoping, Norrkoping. Jonkoping, Karls- 

Göteborg. krona, Karlshamn Bords, Kristianstad, Skövde, Lidkoping. Malmö, 
Sandviken. Falun och Kristinehamn 

Denna lycka över att ha kommit loss 
ur tidigare bojor i det inre, fordomarnas 
och lögnens bojor, att ha funnit  Livet, det 
naturliga livet, som ingen kan hindra en 
att leva var dag och var stund, om man 
bara själv vill det och går sin vag rakt 
fram, den skiner igenom i alla Stein 
Backes sånger Och den gör hans små 
böcker i hög grad värda att läsas och 
värda att ägas 

Nils Simonsson. 

casan. 
yrken och stånd 

S Barnens Dags 



Ur ryska balettens historia. 
Av Elsa Busck. 

Å terigen har den franska memoarlit- dienne. Hennes hem står öppet för alla. 
teraturen g iv i t  oss ett mänskligt D i t  komma de flesta av balettens sextio- 

dokument av stort värde. 
Romola Nijinskys drygt 400 sidor digra  lettmästare, dekoratörer. Blott Ni j in sky  
volym, som nu föreligger på både engel- förblir onåbar. Intriger och omvägar, 

Jag syftar på fem medlemmar, dess kompositörer, ba- 

ska och franska. Denj torde generellt smicker och böner, ett ständigt vistande 
kunna kallas Ett avsnitt ur den ryska i  teaterns kulisser för henne så långt, att 
halettens Iiistoria. Men författarinnan hon får tillåtelse närvara vid övningar 
har helt kort kallat sin bok Nijinsky, och och repetitioner, dock e j  Nijinskys. Trup- 
det är j u  också främst denne underbare pen lämnar Budapest, och Romola följer 
konstnärs liv och kamp, som hon, hans med. Till sist når hon en framgång, hon 
maka, skildrar nu då sinnessjukdomens får löfte a t t  deltaga i undervisningen. få 
mörker sedan fjorton år tycks obotligt privatlektioner av balettmästaren. Hon 

tillhör nu på sit t  sätt baletten. Hon pre- vila över denne Ijus-ande. 
Boken är a l l t igenom en fascinerande senteras f lera  gånger för  Nijinsky, som 

skildring av intensivt l i v  och en a ldr ig  varje gång Ier l i k a  m j u k t  och älskvärt 
kompromissande strävan efter att komma mot henne, men utan igenkännande i blic- 
f ram till det enkla, sanna, absoluta i ken. Intet privatliv intresserar honom, 
konsten. Man hara Iäser och läser, tills kv innor  a l l ra  minst. »Nijinsky är en sol, 
dagen och boken tagit slut. Och man som utstrålar ljus, men ingen värme», 
lever i sällskap med dansens och musi- säger man om honom i baletten. H a n ,  
kens främste: Sjaljapin, Pavlova, Karsa- som redan nu kallas Dansens gud och 
vina, Fokin och Fokina, Nijinsky, på Ma- Fågelmänniskan, har andra mål att för- 
riinsky-teatern i S:t Petersburg, på tur- verk l iga .  Han arbetar strängt, liksom 
néer i Europas huvudstäder, där hoven alla i baletten, han drömmer om egna 
och furstarna tävla om att visa dem s i n  kompositioner, han utarbetar nya system 
ynnest. Överallt hyllas den kejserliga för danskonsten. V i d  alla turnéer hyllas 
ryska baletten och prisas som något dit- han som den främste, men avundsmän 
tills aldrig uppnått. har  h a n  inga inom truppen. Han glädes 

själv uppriktigt åt vars och ens konst- 
På våren 1912 ger den för första gån- prestation, f ruk ta r  intet rivalskap, ty det 

gen en föreställning i iiddapest, och det är e j  m a k t  och yttre framgång han  vill, 
är då Romola Carlovna korsar dess bana. utan sann och äkta konst. Han  är fri 
Fantastiska rykten ha föregått den, och om alla de som söka ' sak  och ej person 
hela Badapests skönhetsdyrkande och äro det. Han eldar s i n a  kamrater och 
lättrörliga befolkning går i ett rus av rycker dem med sig genom s in  dans och 
förväntan. Framgången blir stormande, får dem a t t  nå långt över deras förmåga. 
och entusiasmen stegras för varje före- Stjärnspel i modern bemärkelse existerar 
ställning. Nijinsky är e j  med till en bör-  ej inom den dåtida ryska baletten. Ett 
jan, men så en kväll dansar han Harle- intensivt arbete, sträng disciplin, en drill, kins roll i »Karneval». När han fram- som gör alla tekniskt fullkomliga, kän- 
trädde, gick en elektrisk stöt genom hela netecknar dess yttre liv. 
auditoriet. säger Romola. Man kände 
geniets närhet. Furtrollade, berusade 
följde de närvarande andlöst varje rörel- Balettens ledare och sammanhållande 

kraft, som alla blint måste lyda, är  Ser- 
gei Diaghileff, en gåtfull, skrämmande 

se, och da dansen var slut, reste sig alla 

Han avskedar och upphöjer, 
som en man, jublade, ropade och grät, 
och scenen fylldes av blommor, handskar, person. 
solfjädrar, program, huller om buller. ledd av sin maktfullkomlighet, sin äre- 
»Från det ögonblicket», säger Romola, lystnad och fruktan. Han omger sig med 
»hade jag blott en tanke, en önskan: a t t  en krets unga män, bland dem Nijinsky, 

vilken han svartsjukt skyddar mot ytter- 
världens närmanden och bevakar genom 

studera denna underbara konstart, att 

lära känna de människor, som förverkliga 
den.» Och som hon senare i boken be- sin betjänt, Vassily. Nijinsky är l ika 

rättar: att få leva i Ni j inskys  närhet, oberörd av detta liv som varje annan 
älska honom och kanske föda honom den yttervärldens manifestation. Han är helt 

son, genom vilken hans underbara konst absorberad av  sin konst. 
skall kunna fortleva. Hon håller på att 
utbilda sig till skådespelerska, men upp- 
ger nu detta och väljer dansen. 

Varje ny balett ökar Nijinskys beröm- 
melse. Existerar då icke tyngdlagen för 
honom? frågade man sig. Hans sista 

Emil ia  Markus, ä r  språng i »Le Spectre de la Rose» anses 
mirakulöst. Jean Cocteau och hans vän- 

ner stå i kulissen för att se om det är 
något knep  han  använder sig av. Skulp- 
tören Rodin ber honom senare stå modell. 

Så kommer den stora händelsen for  
Romola. Baletten, som nu är världsbe- 
römd, skall på turné t i l l  Syd-Amerika, 
Men Diaghileff fruktar sjösjukan och föl- 
jer ej med. Både Romola och Diaghileff 

. 

Romolas mor, 
Ungerns på den tiden främsta trage- 

ljus 

ljusare 
2:dra tillökade utkommen. 
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i Barnavårdscentralerna - en "I 
framgångsrik verksamhet. 

I rad mödra- och spädbarnsvård ingår per barn, inskrivet i barnavårdscentral, 
de positiva åtgärderna för e n  förbätt- inom vardera kategorien, blir kostnaden 

även, som vi ofta framhållit, den efter- endast kr. 2: 75 mot för barn, icke inskri- 
vårdande verksamheten under spädbar- vet i  barnavårdscentral, kr. 12: 25 eller 
nets första levnadsår. Ett led i för- nästan det femdubbla beloppet. 
verkligandet av denna vård, är upprät- Även från Västerås föreligga gynnsam- 
tandet av mödra- och barnavårdscentra- ma siffror. 
ler, vilket redan skett på ett antal olika Barnavårdscentralen i Västerås, för  

vilken d:r Josef Lundblad ä r  läkare, hade platser i vårt land. 
Att denna verksamhet visat mycket 294 barn under uppsikt. Läkaren hade En värdefull 

goda resultat framgår bl. a. av en redogö- under å r  1933 50 mottagningar, varvid 
relse från Göteborg publicerad i senaste sammanlagt 643 undersökningar utförts. budget-lärobok, 
numret av Svensk Fattigvårds och Barna- Skiiterskan avlade 2,667 besök i hemmen. 
vårds Tidning. Uppgifterna ha erhållits För de inskrivna barnen har erlagts av- som läsaren får gratis. 

konomin spelar en ofantlig roll i våra från överläkaren vid Göteborgs barn- gifter med 5 kr. i kvartalet eller 2 kr. i 
s jukhus  professor A. Wallgren. Det f ram-  månaden till e t t  sammanlagt belopp av E dagar. Och inom den personliga 
går att i Göteborg, som har icke mindre 700 kronor. Det konstateras slutligen att ekonomin spelar själva penninyen, kon- 
än 10 sådana barnavårdscentraler, kon- barnavårdscentralens verksamhet rönt tantaffären, en mycket större roll än på 
trolleras årligen cirka 2,000 barn eller 66 ökat intresse från allmänhetens sida. fars och fa r fa rs  t id ,  då hemmatillverknin- 

proc. av samtliga nyfödda av barnavårds- Barnavårdscentralerna tyckas alltså väl tydde och långt hemarbetet mera i hushållsbudgeten över huvud taget än be- i 
cen t r a l en .  Under år 1933 var i Göteborg fylla s in  uppgift a t t  motarbeta uppkom- ra dagar. Nu är så gott som hela Bom- 
sjukligheten i en del magsjukdomar och sten av sjukdomar bland späda barn och ttningen» en kontantaffär, en penning- 
lunginflammationer bland barn, som ej alt sprida kunskap bland mödrar och affär. I f r  
tillhörde barnavårdscentral, 4 gånger så fostermödrar om spädbarnens rätta vård. digheter, 
Stor som bland däri inskrivna barn. För Deras verksamhet består dels i att bar- dagliga li 
engelska sjukan och barnkramp, två net, dess hälsotillstånd och allmänna ut- n 
sjukdomar, vilkas uppkomst är direkt el- veckling kontrolleras av centralens läkare u 
ler indirekt beroende på en  felaktig vård vid regelhiindet återkommande mottag- s 
eller olämplig uppfödning, vårdades A 1 ningar, dels i besök i hemmen av Centra- fö 

barnsjukhuset i Göteborg intet enda barn. lens specialutbildade föreståndarinna. Vid b 
inskrivet i barnavårdscentral, medan av dessa besök, vilka utgöra en mycket vä- mes tid, tar sig för a t t  läsa om den i en bok, där den behandlas och klarlägges 
de andra barnen, till antalet hälften mot sentlig del av centralens verksamhet, systematiskt och sakkunnigt och natur- 
barnavårdscentralsbarnen, sammanlagt 38 skall sköterskan tillse att av läkaren giv- ligtvis helst medryckande. Till sådana 
barn vårdats för dessa sjukdomar. na föreskrifter noga följas. Vidare skall färdigheter hör också konsten att hand- 

Barnavårdscentralsverksamheten Just detta. at t  handskas rätt med den 
även ur samhällsekonomisk synpunkt vi- ningar vare sig det  gäller amning, annan årsinkomst, man har, är ju långt vikti- 
sat  sig vara av största betydelse. Vård- uppfödning, barnets skötsel, klädsel eller gare för ernåendet av ro och trevnad i 
kostnaderna på Göteborgs barnsjukhus dylikt. Skiiterskan är liven tillgänglig för l ivet än att ev. ha något litet mera. Bland 
för barnavårdscentralernas barn utgjorde besök och telefonkonsultation vissa tim- alla dem, som ha ett anständigt existens- 
1933 5,730 kr. och för barn, e j  inskrivna mar dagligen. Barnavårdscentralen står minimum och däröver, är det visst inte 
i barnavårdscentralerna, 12,276 kr. För- öppen for  alla, men vill särskilt vara till som alltid man inom finner de den lägre nog inkomstgrupperna så vanliga, kro- 
delas dessa summor på samtliga barn hjälp för  de ekonomiskt sämre lottade. niska kassabristen, kreditköpet och hand- 

lånandet, allt saker som bruka resultera i 
varjehanda tråkigheter av mer eller min- 

ha intuitivt känt, att innerst kämpa de ryssar ha redan förut blandat sin i deras dre allvarligt slag. 
båda en outtalad kamp om Nijinsky. Men liv, i avsikt att skilja Nijinsky från RO- Någon modern, enkel och praktisk rad- 
Diaghileff är den, som dittills haft mak- mola. De ha tidvis stort inflytande över givare i konsten att uppgöra den person- 
ten. Nu kommer en lycklig tid för Ro- Nijinsky. Han lägger då bort sina ju- l iga budgeten eller — för familjeförsör- 

mota. Nijinsky ä r  obevakad, de få träf- veler och sidendräkter, vill lämna dansen knappast sägas familjära tillräckligt kan 
fas, de samtala med varandra, trots att och drömmer dessa tider blott om att leva tillgänglig för den stora allmänheten i 
de ej kunna varandras språk. Han friar, som mousjik i sitt älskade heliga Ryss- vårt land. Detta insåg tydligen Skatte- 
och efter några dagar står bröllopet i land. I Schweiz komma dessa mörka pe- betalarnas Förening ty sedan ett par  å r  

Buenos Aires. Då Diaghileff får veta rioder igen. Han får underliga anfall. tillbaka ägnar den regelbundet de sista 
Och en vacker En  dag promenerar han  omkr ing  i byn sidorna i sin tidskrift Sunt Förnuft å t  

nyheten, svimmar han. 
d a g  får den in te t  ont anande Nijinsky ett med ett kors om halsen och uppmanar gor och utger dessutom då och då en 
telegram: Ryska baletten har ej längre folk att gå i  mässan. Han föres till pro- liten gratisbroschyr därom. En sådan 
behov av Edra tjänster. Diaghileff svär fessor Bleuler i Zürich, som konstaterar har för icke så länge sedan sett dagen 

Nijinskys undergång. Romola försöker under titeln »Förbättrad ekonomi — via 

han nu står, lika djupt skall jag bringa allt, fakirer, scientister, undergörare. Ni- hushållsbudgeten», författad av f ru  Al ice  Jeansson. Den kan av vem som helst 
honom», lär han  ha Yttrat. 

leff besöka honom för att försöka upp- betalarnas Förening, Arsenalsgatan I .  3 
väcka gamla minnen och få honom att tr. och den synes oss verkligen vara värdd 

Men att skaffas och läsas. Något besvärligt 
många teatrar, men han fruktar, att des- han blott le r  sitt alltjämt lika intagande, studium är det ingalunda. Den är 37 

sidor lång, lätt och trevligt och ofta ro- 
sas konstnärliga ambition ej är stor n ~ .  men nu s~ främmande, leende och förblir ande skriven och har här och där små 
Han måste ha egen trupp, arbeta med i sin egen slutna värld. lustiga eller instruktiva illustrationer, 
den och söka sanningen och det gudom- samt innehåller bl. a. fyra intressanta 
liga. Préface de exempel ur verkliga livet på uppställnin- 
främmande liv föres han nu direkt ut i  Ed. Denoël et Steele, gar av budgeter - ett besvärligt ord i 

pluralis - för olika inkomstlägen från 
3,000 till 9,500 kronors Arsinkomst. 

kontakt med tillvarons materiella svårig- 
heter. En dotter — tyvärr en dotter - 
Kyra, har fötts, enligt modern slående 
lik sin far till kropp och själ. Med sin 
familj reser nu Nijinsky omkring. Världs- 

Men det är  intet mot Diaghileffs kusliga 
av Sisley Huddleston. och avundsjuka makt. Överallt intrige- 

rar denne mot Nijinsky. Konstnärer Utrikeskorrespondent der a r  till bl. un- a. 

vägra att tjäna honom, kompositörer att The Times, The New 
Statesman. Christian Kontorstid 10-12 f. 1—4 
ence Monitor. låta honom dansa deras verk, mystiska 

En eminent sakkunnig PRENUMERATIONSPRIS: 
attentat och olyckstillfällen på scenen. 
Man måste engagera en detektiv till sitt orientering i det nuva- För helår kr. 6: -, halvår In. 3: 25, 

rande ödesdigra världs- kvartal kr. i: 75. 15 öre. 
politiska ANNONSPRIS: 

skydd. 
Så kommer ett lugnt. harmoniskt hem- 

va mörkret och oron. Några tolstojanska 

har hon hjälpa mödrarna med råd och anvis- skas rätt med s'' årsinkomst. 

dessa och därmed sammanhängande f r å -  

»Lika högt som obotlig sinnessjukdom. 

jinskys mor och syster, t. o. m. Diaghi- rekvireras e l l e r  hämtas gratis hos Skatte- 

Nijinsky får glänsande anbud från vakna upp t i l l  verkligheten igen. 

Från sitt isolerade, verklighets- Romola Nijinsky: Nijinsky. 
Paul Claudel. 
Paris 1934. Prix:  18 fr. 

N. S. 

Krig, 
kriget bereder dem vissa svårigheter. såvida i ,. ke , , . 

Pris 4 kr. Stockholm 1 9 3 4  
liv i de schweiziska Alperna. Dock ru- BIRKAGÅRDENS FÖRLAG 
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