
Vad har hänt? 
H E L A  VECKAN H A R  G A T T  I 

BRÖLLOPSFESTLlGHETERNAS 
tecken, vilka på Iördagen inleddes med 
det belgiska kungaparets officiellt hög- 
tidlighållna ankomst till Stockholm. På 
söndagen hade allmänheten tillfälle att 
personligen lyckönska de förlovade på 
Slottet och på måndagen fick hela sven- 
ska folket för  första gången höra en 
prinsessa fala i radio, då prinsessan Ing- 
r id  tackade för  lysningspresenterna från 
hela landet. Därefter ha festligheterna 
fortsatt med nya gästers ankomst för var- 
j e  dag. fyrverkeri, folksamlingar och här 
och där - trots den hedersamt över- 
ståndna frafikveckan - stort trafikkaos. 
Men nu vil l  man ha rol igt och humöret 
är gott. På själva hröllopsdagen den 24 
maj tar sig nog varenda människa ledigt. 

RIKSDAGENS FEMHUNDRAÅRSJU- R BILEUM avlöser bröllopsfesterna - 
på lördag öppnas riksdagsutställning i 
Nationalmuseum. På måndag per Arboga 
stad stor fest, tisdag blåses jubileet in av 
härolder i Stockholm, onsdag bjuder kun- 
gen riksdagen på supé, torsdag blir det 
väldig folkfest på stadion. - Jubileums- 
femmor av silver äro redan utsläppta. 
STORT BRÅK I RIKSTEATERSTY- 

RELSEN vars ordf. borgmästare Fant 
avgått för att protestera emot att direk- 
samt tiven från mot teaterutredningen verkställande dir. icke hr Gösta följts, 

Bergman. Ecklasiastikministern själv är 
inte missnöjd med hr Bergman, men sty- 
relsen har begärt att Teaterrådet må t te  
avgöra tvisten. 

Ungdomens själsliv. Den samhälleliga hjälp- 
Alla går och hoppas på ungdomen. det betydelsefulla biologiska genombrot- verksamhetens organi- 

Och ungdomen förtvivlar ibland över tet. Men eftersom författarinnans bok ut- 
sig själv - i samma andetag som den mynnar i ett krav på tillfälle för alla att 
i grund kritiserar föregående generation. genom yrkesutbildning eller eljest utvin- 
Gå bara två släktled tillhaka! Då bryd- na adolescensens möjligheter, såväl för 
de man sig ej på långt när så mycket gemenskapsliv som för kulturprestation. - Vi klaga på bristande samhälls- pensionering, behandling av  alkoholister 
om att »förstå», som att länka in i giv- så förstår man att hon ej är ensidigt in- intresse, Men hur skall man kunna upp- och arbetslöshetshjälp. Mindre kommuner 
na banor dessa som växte upp omkring riktad. Vad hon säger är därför i hög rätthålla ett intresse för uppgifter, som skulle kunna sammanslås till kommunal- 
en. Men just vår medelålders generation grad giltigt som ungdomspsykologi över- de flesta ha ytterst liten möjlighet a~ förbund med gemensam social nämnd. - 

Att det nuvarande systemet inte är bra, 
- den av ungdomen mest öppet förkätt- huvudtaget. arbeta för? 
rade i hela historien - den har till sist Frågan framkastas av fröken Ebba därom är väl så gott som alla ense, men 
slagit sig på att verkligen vil ja förstå. toriteter, ideal och ledare, som ungdomen Holgersson, med anledning av de förslag därifrån från och till ett sönderbrytande av 
Om den nu bara kunde. Ty några »giv- förbehåller sic. Dess riktigare ä r  det att angående den samhälleliga hjälpverk- hela det nuvarande organisatoriska syste- 
na banor» har den inte längre i sikte. De senaste årens 

Men det börjar ju på att ges hjälp- logiska insikt. som kan hjälpa dem att lagts i Organisationssakkunnigas sedan kraftiga utveckling av ifrågavarande verk- 
medel. Sprangers och andras framställ- fullgöra sin mission gentemot den eller de någon tid föreliggande betänkande. Frö- samhet har ju motiverat tillkomsten av 
ningar ha redan en stor läsekrets. Och unga, så att den blir t i l l  verkligt gagn. ken Holgersson, som är lärare i med- särorgan för de olika upppifterna, så med 
nu kommer Honorine Hermelin med ett Kärlekslivets olika förebud och faser be- borgarkunskap på Kvinnliga Medborgar- fattigvården och så med barnavården, för 
förträffligt svenskt koncentrat av prof. handlas fint och kunnigt och kommer en skolan vid Fogelstad har en mångårig att inte nämna helt nya områden. Att 
Charlotte Bühlers, av nordiska pedago- för övrigt genom de anförda dokumenten praktisk erfarenhet av kommunal verk- vi nu 
ger så ofta citerade huvudarbete, Ung- hetagande och innerligt nära. Hon tillhör dessutom styrelsen ning 
domens själsliv (N. o. K.). (Det är f. ö. nesvärmeriet insättes på behörigt rum för och var under många år ordförande den t 
lyckligt att översättningen tog hand just bland ungdomstrånaders utlöpare. Och i Blekinge barnavårdssällskap, som var sedan 
om den utvidgade upplagan 1929, som karaktärskildringens lagar framstår - den första länsorganisationen för barna- betydande uppgifter inom ungdomsvår- 
mer än de föregående tar hänsyn till an- tvärs genom negativismen och ojämnhe- vård. Det är också för att få frågan den - i Barnavårdsnämnden fått ett en- 
nan samtida forskning.) ten - i anlagens periodiska framstötar belyst ur den praktiska erfarenhetens hetligt, ansvarigt organ. Visserligen före- 

När Charlotte Bühler ( 1 9 2 1 )  blev en på egen hand, harmonisering med de öv- synvinkel, som Tidevarvet anhållit om ett slår sakkunniga att ett utskott för dessa 
banbrytare inom frågor måste finnas, men det är svårt 

- J a g  vill först av allt betona. säger att förstå fördelama av ett utskott med var det framför allt genom att låta ve- gångenhet. 

tenskapen fråga - ungdomen själv. Men Värdefull är förf:s iakttagelse över fröken Holgersson, att Organisationssak- mindre befogenhet än den nuvarande 
svaren togos ej enquêtevägen, utan ge- Jugendbewegung, hur dess karaktär in- kunnigas betänkande berör en så stor nämnden. 

nom de spontanaste av alla ungdomsdo- ifrån förvandlades, när den från grupp och omfattande fråga, att det är mycket - Är det inte svårt att få personer till 
kument, dagböckerna, plus upptecknade rörelse blev massrörelse. 
samtal och övriga iakttagelser, inte minst - och bristen på verkligt val eller in- uppfattning av den. Så mycket kan emel- - Om det är svårt att få lämpliga per- 
på egna barn. När Charlotte Bühler tog siktsfull rådgivning för så alltför många lertid sägas, att om sakkunnig- förslag soner för de många uppdragen, som nu 

itu med dagböckerna, hade hon bakom - skänker förf. sin uppmärksamhet just skulle göras till lag. så komme det att be- är tämligen specialiserade, så lär det väl 
sig hiologiska och psykologiska studier i samband med ungdomsgenombrottets tyda att den samhälleliga hjälpverksam- icke bli bättre att sedan få personer med 
samt sträng skolning i den sortens expe- själsliga behov. Historien skulle kanske heten ledes in i helt nya banor. I varje lämplighet för alla områden av den sam- 
riment och undersökningar, som dock ändras, om adolescensen, »en hjärtpunkt fall organisatoriskt sett. Som bekant går hälleliga välfärdsverksamheten. Det går 
»icke kom de väsentliga grundproblemen i människolivet» som övers. kallar den i förslaget ut på att i kommuner av en naturligtvis, men knappast i form av för- 
in på livet», som hon säger. Det blir »tjänster» och 
bakgrunden läto ungdomsdagböckerna vi ju i vårt land äntligen börjat bli vak- le inrättas en social nämnd för fattig- i följd därav en viss byråkratisering, hur 

(Forts. å sid. 2.) läsa i pubertetsprocesserna. sig som belägg för utvecklingslagar förf. na för. underskattar (För min del kroppsarbetets tror jag dock bild- att vård, barnavård, ungdomsskydd, folk- 

Man kan invända, att det blott är ett ningsvärde. Jag tror att uppfostran måste 
särskilt slags ungdom, som skriver dag- - för alla - läggas i båda riktningar- 
bok. Man frågar sig också ibland. om na.) 
ej förf. val mycket generaliserar räckvid- Framställningen har, särskilt i mittel- 

sation och innehåll. 

Förf. understryker det f r ia val av auk- 

dessa eventuellt utsedda ha den psyko- samhetens organisation m. m. som fram- met är steget långt. 

Lärarin- samhet. 

ungdomspsykologien, riga eller eventuellt disharmoni eller ofull- uttalande av fröken Holgersson. 

Åt yrkesvalet vanskligt att med några ord ange sin alla nuvarande uppdrag? 

Mot den sitt företal, finge ut sitt - en sak som viss storlek (över 1 , 5 0 0  medlemmar) skul- troendeuppdrag. 

Utställningen i 
HITLER HAR T A L A T  inför tyska den av vissa beläggställen. Författarin- 

r i k s d a g e n ,  som var sammonkallad nan anger dock själv att hon specialise- 
på tisdagskvällen. Han uttryckte i tret- rat sig på »kulturpubertet», d. v. s. en 
ton punkter tyska riksregeringens upp- ungdom som fått tillräckligt med möjlig- 
fattning om den nuvarande situationen. het och utrymme för adolescensen, den 

folkförbundsresolutionen av den I7 mars. mognad, varunder de nya krafterna ut- 

drag som den icke anser möjligt att upp- och intellektuellt - just i samband med 
fyl la men ur al l t id beredd att delta i ett 
system av kollektivt samarbete för fre- MED CHACOKONFLIKTEN - det 

dens tryggande i Europa. Boliv ronsk-paraguayska kriget - 

svar som nationens ledare och kansler målet sammankallade folkförbundsför- 
att uttrycka det ringaste tvivel om möj- samlingen har man inte kommit längre än 

ligheten av fredens upprätthållande, slu- att den hänskjutits till konferensen i 
tade Hit ler, och denna muntliga försök- Buenos Ayres. 
ran är, menade han, lika mycket värd som AMERIKA HOTAS ALLVARLIGT av 

undertecknandet av en massa pakter. - A vetebrist, meddela de amerikanska 
Världen väntar nu närmast på Englands tidningarna. Regeringens påbud om en 
svar. tioprocentig inskränkning i vetearealen 

M T j Ä N S T  heter det emellertid i den för att endast omkring hälften av landets 

nu officiellt antagna tyska värnpliktsla- vetebehov kan fyllas och att tvånget att 
gen, som föreskriver värnplikt för varje ; m p o r t e r a vete står hotande för dör- 
tysk man mellan 18 och 45 år samt i 
händelse av kr ig  tjänsteplikt mot foster- JANE ADDAMS har gått bort. Ameri- 
landet även för varje tysk kvinna. Lagen 

liga förkämpen för fred och social r ä t t -  gäller endast för arier. 

Ä V E N  ABESSINIEN har infört allmän visa, grundare av Internationella Kvinno- 
värnplikt för både män och kvin- 

vare av nobelfredspriset sedan 1931. nor. Men kvinnornas uppgifter ligga före- 

Riksregeringen avböjer - sade han - övergångsperiod efter kroppslig köns- 

Den ämnar icke underteckna något för- lösas icke direkt sexuellt utan själsligt 

Jag anser det oförenligt med mitt an- som behandlats av den enkom för ända- 

MILITÄRTJÄNST ÄR HEDERS- plus de svåra sandstormarna få skulden 

ren. 

J kas stora kvinnonamn, den outtrött- 

förbundet för Fred och Frihet, inneha- 

Kollektivhuset. partiet, friskhet och konstnärlighet, (Den 
är ej för mycket tyngd av den veten- 
skapliga apparatur, som ju  redan uträttat 
sitt, när en bok g i r  ut till en större all- 

mänhet.) Det är en bok som verkligheten 

för den äldre generationen. 

utredning. 

G Wohlin. Medlemmar: Dr An- 

tillsatt för befolkningsiriigans 

Ordförande: Gene Generaldirektör Nils 

drea Andreen-Svedberg, professor Nils 
von Hofsten, riksdagsman K. I I .  Map- 
nusson ; Skövde, professor Gunnar 
Myrdal, riksdagsman J. Persson i Ti- 
daholm, professor Sven Wicksell, f ru  

Österström i Härnösand. 

bland annat förbättrat moderskaps- 
skydd. förlossnings- och spädbarns- 
vård samt nedbringande av de enskil- 
das kostnader för barnens fostran och 

Personliga hem och individua- 
listisk barnkammare. behövdes både för ungdomen själv och 

Emilia Fogelklou Norlind. 

En niomannakommission 

Disa Västberg samt riksdapsman I. s vackra am e 

Socialministerns direktiv innehålla L 
föreningen upp portarna till bostads- kunna finna genklang även hos de mest 

utställningen i Kollektivhuset på John olika slags besökare. Varje utställare har 
Ericsonsgatan. Utställningen är fullstän- fått karakterisera sina invånare i interiö- 

digt unik i sitt slag, emedan var och en ren och för att ytterligare sätta åskåda- 
av de åtta olika lägenheterna utformats ren i personlig kontakt med de fingerade 
för lika många olika familjer. Det är invånarna har Gustav Näsström förfat- 

eller mindre estetiskt utställande av möb- om var och en av de fitta familjerna. A t t  
ler utan furst och främst ett försök att nian lyckats ge verklighetsprägel åt mil- 

och bosättningsbidrag, vidare lindring 

mera sådant. i beskattningen för äkta m a k a r  och 
I alltså inte här bara fråga om ett mer tat en liten spirituell novell i katalogen 

Utredningen skall vara färdig till 
nästa års riksdag. 

trädesvis på sjukvårdens och handräck- 
ningens område. ge besökarna ett åskådningsmateriaI, som (Forts. A sid. 4.) 



Ett kvi n n o p a r t i. 
I nuvarande stund, då alla känna att 

historien förbereder avgörande hän- 
delser. ä r  det medborgerliga ansvaret 
tryckande. V i  kvinnor äro också före- 

vårt medborgarskap. Kvinnor och män 
förebrå oss, att v i  inte förvandlat Sverige 

mål för anklagelser, hur illa vi förvaltat 

till ett paradis sedan 1922, detta utan 
hänsyn till förutsättningarna härtill i det Ett nytt system befintliga samhället med alla dess för- 
domar, utan tanke på möjligheterna till 
följd av övriga länders göranden och lå- 

tanden. Dewe och Numenius ha i Tide- 
varvet dragit i härnad mot kvinnornas 

hristande intresse. I föregående nummer 
av Tidevarvet påpekades att det »vällov- 
liga» samhällets motstånd var en faktor 
att räkna med och försöker ödelägga även 

o m h ä n d e r t a g e n  ungdom har många det mest hrinnande intresse. Dewe ta- 
gånger varit föremål för mer eller lar om de reformer som ligga »kvinno- 
mindre djupgående kritik. Vi ha väl alla våra 
va som exempel endast nämna nam- hjärtan och olika ting ligga oss närmast. 
net Bona. På ett besynnerl igt  sätt Det finns väl ingenting speciellt, som är 
har emellertid kritiken alltid ebbat alldeles utan betydelse för kvinnorna i 

ut. Kanske ha några  förbättringar ett samhälle. - Numenius återigen ivrar 
i det ena e l l e r  andra avseendet ägt för samling av alla kvinnor. Det finns 
rum. Men man har knappast  kun-  redan många kvinnoföreningar. Och i 
nat  frigöra s i g  f r å n  den föreställnin- valtider vädja alla partier till kvinnorna. 
gen att det osynliga motståndet mot  Varför ett kvinnoparti? Om alla kvinnor 
reformsträvandena alltid varit över-  enades hade de samma makt mot män- 
mäktigt. nen, som mannen nu ha. d i  de  enas mot 

Och liksom kvinnor nu un- 

hemsinstutionen, särskilt vad gos- derstödja männen. som ha makten. skulle 
sarna beträf far ,  gjordes i höstas av d i  m i n  hjälpa kvinnorna för att vinna 
fru Else  Kleen i Stockholms-Tidnin- gunst. 
gen, vilket på sin tid även omnämn- tiskt möjligt. Men vad som i en snar 

des i denna tidning. Fru Kleen v ä n -  framtid även bör vara praktiskt utförbart, 
de sig i n t e  bara mot tröstlösheten, är en sammanslutning, som går in för 
ödsligheten och bristen på hemkänsla vissa frågor och ett visst mål Likgiltigt 
Vid många skyddshem. Hon rikta- sedan om de människor som ansluta sin 
de också en al lvar l ig  a n m ä r k n i n g  äro män eller kvinnor. Det kan tänkas, 
mot ett bestraffningssystem, som i att d i r  finns en livssyn, som saknar parti 
händerna på en olämplig ledning  - som det nu för tiden kallas. Det kan 
många gånger urartat till ren miss- tänkas, att det just nu fattas ett sådant 
handel. Men denna kritik sökte man parti! Ett radikalt parti! Det kan tänkas 

genast nedtysta. Man drog sig där- att till en början endast k v i n n o r  skulle 

vid knappast för medlen. 
bra och vederbörligen kontrollerat 
och finge skyddshemmen bara arbe-  

ta och utveckla s ig  i lugn och ro,  vore vittnesgilla, och att de uppgif- 
skulle de nog ordna tipp sina förhål- ter som inhämtats från dem sålunda 
landen. Även om det icke kunde för- icke kunna tillmätas betydelse. Slut- 
nekas att brutala bestraffningar och ligen påpekas at t  det är f r å g a  om 
misshandel hade förekommit, så vanartig ungdom. De båda sedan 
skulle det väl också kunna avhjälpas. någon tid tillbaka f rån tjänstgöring 
Huvudsaken vore, att föräldrarna till avstängda befattningshavarna ha 
tie omhändertagna barnen icke oroa- skjutit kravet på disciplin och ord- 
des i sin tillit till skyddshemmen. ning i förgrunden, när det gällt för- 

nedtystas.  Bevisen lågo så klara att Styrelsen begär för  sin del att he- 
en formlig anmälan kunde göras mot la frågan måtte underkastas pröv- 
ett visst hem - Norrgårds skydds- ning av domstol. 
hem nära Kalmar. Anmälan ingavs Vad den allmänna opinionen be- 
av fru Kleen och direktör Fryklund träffar har  den reagerat mycket 
på där några förutvarande s tarkt  med stor förvåning och indig- 
Norrgårdselever hade intagits. På nation över de påtalade övergrep- 
regeringens uppdrag igångsattes så pen, och ombyte av styrelse och led- 
en undersökning vid Norrgård. Den ning är ett a l lmänt  krav. Men sa- 
anförtroddes åt  två så kvalificerade ken är nog inte fullt så enkel. Det 
personer som polisintendenten Zet- ä r  inte säkert att en ny styrelse skul- 
terquist och hovrättsfiskalen Alexan- le utgöra någon garant i ,  så länge 
dersson. Mycket allvarliga missför- man bibehåller det system, som god- 
hållanden ha genom undersökningen tager ett sammanförande av ung- 
trätt i dagen. Två av  de anställda dom, intagen av de mest olika an- 
funktionärerna, en lärare och en as- ledningar ,  i anstalter med kroppsaga 
sistent, ha behandlat pojkarna med som förnämsta uppfostringsmedel. 
fruktansvärd brutalitet. Svår kropps- Det är sannolikt att den påbörja- 
lig bestraffning synes ha hört till de undersökningen nu kommer att 
ordningen för dagen och man har utsträckas till f lera skyddshem. Man 
tillgripit de mest pinsamma och upp- har också all anledning att vara tack- 
rörande metoder för  upprätthållan- sam mot den enskilda människa,  som 
det av s. k. disciplin. Inte heller om- genom sitt personliga mod, energi 
vårdnaden, sjukvård och annan till- och uthållighet lyckats genomdriva 
syn, har varit tillfredsställande från att en sådan undersökning kommit 
föreståndarinnans sida. till stånd. Men man får  inte slå s ig  

Styrelsen för skyddshemmet har till ro med att vissa enstaka över- 
sökt avvärja anmärkningarna,  dels grepp beivras. Det gäller att ge- 
genom påståendet att utrednings- nomföra ett helt nytt system i sam- 
männen icke vore kompetenta för sin hällets skyddsuppfostran, för att 
uppgift på grund av att de sakna de omhändertagna, ofta  skäligen 
praktisk erfarenhet av  förhållandena skyddslösa barnen skola kunna 
vid ett skyddshem. Dels har det fostras till självverksamma, hederliga 
framhållits att eleverna s jä lva  icke och socialt inställda människor,  

Den 2 5 Maj 19 3 5. 

för samhällets 
skyddsupp- 

fostran. 
Samhällets skyddsuppfostran av 

Vi behö- hjärtat närmast». 

Et t  skarpt  angrepp mot skydds- kvinnorna. 

Ett sådant kvinnoparti är teore-  

Allt vore ansluta sig till detta parti. 
E. T. 

Men saken lät sig denna gång icke svaret av deras handlingssätt. 

Hall, 

Den samhälleliga Ba r n mor s kevå r d 
och moderskaps- hjälpverksamhetens. * * 

litet nian än åsyftat i varje fall det se- 
nare. Att i större samhällen tjsästemän 

sätta, men dessa ha ju också säruppgif- Till Tidevarvets Redaktion! 
ter, som de blivit förtrogna med. Gärna Efter att just på stunden ha tagit del 

också ä r  nödvändiga lär ingen ifråga- 

skulle man ha ett intimare samarhete de E av Eder a r t i k e l  »Omedelbart förbätt- 
olika organen emellan, inte minst när det rad derlåta moderskapsvård» att göra en liten kan erinran. jag inte Det un- 

gäller den ekonomiska sidan, men också är en utgift som barnaföderskan alltid 
av annan både praktisk och ideell art. måste räkna med, antingen hon skall var- 
Gemensamma sammanträden någon gång, das hemma eller resa till ett barnbörds- 
förheredande överläggningar angående hus Den föredragshållare i Göteborg, 
hiidgeterna eller vad man annars kan fin- som räknar med att k v i n n a n  av sitt un- 

derstöd har 8: 75 kr., när hon ä r  hemma 
na önskvärt. igen efter 7 dagars vistelse på B. B., räk- 
- Men det framhålles ju att förslaget nar fel, ty i de allra flesta fall har hon 

skulle vara ekonomiskt fördelaktigt? fått ge ut några kronor t i l l  på bilskjuts. 
- Kanske - kanske inte. Sammanslå Detta om hon bor inom staden. Men om 

de nuvarande uppdragen som ordf. t. ex hon bor 2-3 mil från B. B. Hur myc- 

i de särskilda styrelserna och nämnder- det k e t  kostar sic ute bilen på landsbygden, då? Eller h u r  där förhåller distrik- 

na, där arvodena i allmänhet är små, till ten i allmänhet äro stora, och avstånden 
ett verkligt arbetsamt och tidskrävande i till barnmorskan långa. 

en social nämnd! Den som med fram- 
gång skall sköta ett dylikt uppdrag måste 
ju t. o. m. i mindre kommuner helt eller 
delvis avkopplas från vanligt förvärvs- 
arbete. Men framförallt: en viss mekani- 
sering skulle säkerligen bli följden, så efter - kostnaderna för dessa bilskjut- 
höjda som vi blivit för mekanisering och sar blevo, trots att en billig taxa tilläm- 
rationalisering av snart sagt alla områden pades, ungefär 20 kr. Skulle hon ha rest till närmaste lasarett hade bilen kostat 
för mänsklig verksamhet. ungefär lika mycket. Alltså kostar skjut- 

Det förefaller också som om fördelar- sen I sådana fall mera än barnmorske- 
na av sammanslagning färgats allt för vården eller vård å lasa 

starkt av vad som kan vara praktiskt och Nu är ju detta det län 

gagneligt ur fattigvårdssynpunkt. För ur endast finns inom 5-6 distriktet, kilometer men är den om vägen ändå för är 

denna synpunkt är säkerligen det mesta lång att färdas till fots, och under den 
att vinna med förslaget ifråga. När sak- kalla årstiden för lång att cykla. I en 
kunniga föreslå ett gemensamt register riktning inom distriktet finns tåg och bus- 
för de hjälpsökande, så lär det nog mötas sar, som ju k'''' användas. 

Jag tror säkert att många av landets 
Ett sådant kommer säkert barnmorskor ned nit och intresse skulle av förståelse. 

att bli till stor nytta, det praktiseras ju ägna sig åt för- och eftervård, t. o. m. 
redan på sina håll. - som oftast hittills skett - utan ersätt- 

En sak skulle jag vilja tillägga: även ning, bara det funnes tillgång till fria 

om man förutsätter att hyråkratisering skjutsar. Många av barnmorskorna ha cyklat 
och skadlig rationalisering kan hållas långa vägar, utan någon som helst er- 
borta och alltså välfärdsarbetet bli vad sättning. Alen i längden tar det på kraf- 
sakkunniga och vi andra önska, så lip- terna. Ett exempel. Härom dagen får 

ger det säkert något i att vi  mer och mer jag ett brev från en väntande moder, som 
avkoppla de vanliga medborgarna från p i  det sättet anmälde sitt väntade barn 

och begärde min hjälp. - Givetvis kunde 
aktivt deltagande i samhällets tjänst. V i  jag ej nöja mig med brevet. utan jag fick 
klaga på bristande samhällsintresse. Ja. ta min gamla trogna, men slitna cykel 
det är inte så lätt att upprätthålla ett in- och begiva mig åstad 7 kilometer, för att 
tresse för uppgifter, som vi ha så liten I i t e  närmare bekanta mig med modern. 
mojlichet att direkt arbeta för. Måste vi Det blev stor glädje över m i t t  besök, och 

inte i det längsta kämpa för att få be- Till sist ville jag gärna säga. att un- 
hålla \Ar rätt till initiativ och vår möj- der en 19-årig tjänst som distriktsbarn- 
lighet till insatser, om vår gamla beröm- morska i ett stataredistrikt, har jag knap- 
da självstyrelse. den vi just nu ha ett past mötts "' något som så glatt mitt 
osökt tillfälle att fira. ska hållas frisk och Jag hoppas detta en god fortsättning! Och 
levande. Det är inte säkert att 20 med- så ett: Tack till »Tidevarvet»! 
lemmar i olika styrelser och nämnder ur 
demokratisk synpunkt ä r  sämre än 5 med- 
lemmar i en social nämnd. Att sakkun- 
niga är lika angelägna härom som nå- att ett ställningstagande till alla dessa 
gon annan lär ingen betvivla. Men när frågor blir nödvändigt. Diskussionen på- 
ett så stort och omfattande förslag före- går också som häst, och ett utmärkt till- 
ligger till diskussion, då få vi försöka se fälle till debatt gives, särskilt för det av- 
så klart vi kan var och en från sin er- snitt som heter fattigvård och barnavård, 
farenhet och sin uppfattning, vilka kon- vid den kongress, som hålles av Svenska 
sekvenser det kan leda till. Fattigvårds- och Barnavårdsförbundet 

na fråga sammanhänger så nära med frå- A t t  det som sagt inte ä r  bra som det ä r  
gorna om de kommunala enheternas för- vet vi, säger fröken Holgersson till sist, 
valtningsområde, d. v. s. om vi ska he- och vi ha därför all t  skäl att också sätta 
hålla våra nuvarande sockengränser eller oss in i det föreliggande förslaget så för- 
inte, och om skatteutjämningsfrågorna, utsättningslöst som möjligt. 

(F orts. fr. sid. 1.) 

understöd. 

kafferep! 

Högaktningsfullt 
Greta Olsson. 

Till sist skulle jag vilja säga, att den- den 31 maj. 



Karin Schulfi: 

Riksteatern inför publiken. 
på Malmö teater, vilket innehär en bety- 

vår rundfråga om Riksteatern ha dande höjning jämfört  med föregående I slutligen upptagits några ekonomi- säsong. John Westrins sällskap har givit 

ska frågor. Från skådespelarhåll har 31 föreställningar; Hälsingborgs Stads- 
upprepade gånger framhållits att R. P. O. teater har under våren erhållit 1 I garan- 
gör orätt i att låta sina medlemmar köpa terade föreställningar, medan den förut 
biljetter till nedsatta priser. Det har på grund av sitt statsanslag endast å n j u -  
sagts, att konsten på detta sätt realise- tit fullständig hyresfrihet och kontanta 
ras till underpris även för sådana, som bidrag till uppsättning av större utstyrsel- 
ha god råd att betala. Jag  skulle dock stycken. Några gästspel från de stats- 
knappast tro, att dessa Synpunkter äro understödda scenerna har föreningen 
riktiga: Det kan visserligen vara sant, däremot ej haft att bjuda denna säsong, 
att kommer en föreställning som folk vill då R. P. O. tillagt sig monopol på tur- 
se, så gå de, vad sedan biljetterna än néerna från dessa teatrar. Vid Teater- 
kosta - men endast vid enstaka tillfäl- förbundets debatt uppgavs, att ett plane- 
len. Vid upprepade föreställningar är  det I rat gästspel från Göteborgs Stadsteater 
för de  allra flesta en omöjlighet. Och av denna anledning måste övergå till R. 
det är  ju ett flitigt teaterhesökande R. P. O., trots att Teaterföreningen erbju- 
P. O. vill uppmuntra. For min del tror dit en betydligt högre garantisumma. 
jag, att en del av filmens konkurrens- På vår rundfraga svarar föreningen: 
kraft över teatern ligger i de lägre bil- »Nuvarande ekonomiska principer för 

R,  p. o:s verksamhet äro fullständigt jettprisen. 
oriktiga, detta ej blott ifråga om publik- 

Prisfrågan är svårlöst. åtgärderna utan i än högre grad beträf- 

Det är inte heller alltid så stora re- fande ordningen för uppgörelserna med 
duceringar R. P. 0:s lokalavdelningar teatersällskapen. Dessa borde laggas upp 
kunna ge sina medlemmar. Falkenberg så. att vederbörande teaterledare står 
meddelar, att en parkettbiljett där kostar för alla kostnader samt har garanti av 

I Sven Stål: 

“Ledaren” 
Dramatens styresman har varit lek- 

full denna säsong. vi voro lovade 
Lagerkvists »Konungen» och fingo Bern- 
steins »Trots allt», vi lockades med »Ett 
drömspel» Och blevo undfägnade med 
»Dagar utan mål» - och Värnlunds »Vä- 
gen till Kanaan» byttes ut mot samma 
författares radiosktecher »Ledaren». Det 
är  ä n n u  inte för sent att bjuda oss på 
något riktigt - ä n n u  står inte sommaren 
för dörren. 
, Värnlund har två gånger förut prövat 

sin odramatiska förmåga - »Den h e l i g a  
familjen» Var ett urvattnat salongsrefe- 
rat av h u r  arbetarklassen h a r  det, sett 
genom tyll och spetsgardiner. »Sånga- 
re», given i Göteborg, var också en färg- 
kritsteckning ur livet, utan must, utan 
äkthet och utan nerv. »Ledaren» ansIu- 
ter sig villigt t i l l  de föregåendes lama 
stil. Falsk natur-doktriner -- ingenting 
annat. 

En välvillig direktion skulle aldrig 

släppt fram ett så Pass också stycke - 
eller också givit sig den och den på, att  
av Värnlunds ynkliga libretto skapa ett 

tidsdokument - något á l a  Piscators 

6 kr. och i Falun är  priset för en biljett 
på samma plats 4 kr. för medlem samt 
4: 75 för icke medlem. Även i Jönköping 
är  rabatten 75 öre per biljett, och varje 
medlem får uttaga två biljetter I Öster- 
sund kostar en parkettbiljett 4 kr. 
och i Gävle upp till 7 kr. Från övriga 
orter ha biljettprisen ej  uppgivits men 
från ett par av dem har höjts en önskan 
om ytterligare prisnedsättning, även om 
detta skulle gå ut över sällskapens sam- 
mansättning. 

Under den allmänna diskussionen om 
Riksteatern har även föreslagits, ritt en- 
dast inkomsttagare under en viss gräns 
skulle erhålla medlemskap och den före- 
skrivna rabatten, alltså något i stil med 

R. P. O. mot underskott gent emot verk- iscensättning av »Hoppla vi  lever». 
liga kostnader. jag unnar unga författare all möjlig 

terledaren gynnas med del i överskott, uppmuntran - men då skall  också deras 

om sådant uppstår Detta skapar enligt verk ha  ‘en uppmuntrande inverkan på 

Malmö Teaterförenings erfarenhet sunda, mig  och mina medborgare. »Ledaren» 

förhållanden,. 

Vilka äro publikens önske. 
mål? 

A andra sidan bör tea- 

mentslöst dialogiserande om nutidsrubri- 
ker. Hjärtat, Våndan i nutiden har Värn- 
lund inga sanna ord för. Han känner 

Tidevarvets sista spörsmål om övriga 
önskemål angående Riksteaterns fort- 
satta verksamhet har knappast givit nå- 

got nytt utöver vad som redan framkom- logerna dra ihop s ic  till ett rensande åsk- 
mit. Ett önskemål gäller skolteaterföre- väder. 
stallningar. Inte en av rollerna i detta skådespel 
ligare samarhete mellan ledningen och liknade en människa av kött och blod. 
lokalavdelningarna inom R. P. O. måste Orden inspirerade inte - och sällan har 

Vidare betonas. att ett liv-, 

den metod som tillämpas vid Skådeba- 
nans föreställningar i Stockholm. Sva- 
ren på vår enqétefråga på denna punkt 
ha dock röjt ett starkt motstånd mot en 
sådan plan. Representanten från Linkö- 
ping ger uttryck åt den allmänna opinio- 
nen, när hon skriver: »Bevare oss väl 
för att inblanda dehetsedeln i detta!» De 
enda orter. där man inte ställer sig helt 
avvisande, är  Sollefteå vars målsman an- 
ser, att uppslaget väl kan provas, och 
Lidköping, varifrån svaret lyder: »Om 
konst är för billig, får den inget riktigt 
anseende,. 

lem i R. P. O. att inköpa ett visst antal 
biljetter och alltså binda sig för ett fast 
abonnmang har mötts med ett absolut 
avvisande, Alla de tillfrågade utom en 
ha svarat ett rent ne j ;  Och det enda ja- 
kande svaret, som kommer från Sollefteå 
är av så vag formulering som: »Troligen 
bra». 

Malmö Teaterförening - en 

Även ett förslag till skyldighet för med- 

förebildlig verksamhet. 
Man anser nog bland landsortens pu- 

blik, att teatrarna skola hållas skadeslösa 
för sina omkostnader genom statsmedel. 
R. P. 0:s ekonomiska metoder gentemot 
de resande teatrarna ha med rätta skarpt 
kritiserats. På detta område borde led- 

förebild Malmö teaterförening bedriver 
ningen ha tagit Malmö teaterförening som 

sin verksamhet på två linjer. Å ena si- 
dan uthyr föreningen Malmö Teater till 
gästande teaterföretag. å andra sidan 
uppmuntrar den genom understöd goda 
teaterföretag att gästa teatern. En viss 
totalinkomst garanteras de utvalda före- 

det bestämda beloppet, fylles bristen av 
föreningen, överstiger totalinkomsten den 
garanterade summan, tillfaller hela över- 
skottet teaterföretaget. Under den gång- 

na säsongen ha givits 149 föreställningar 

tagen. Understiger biljettförsförsäljningen 

komma till stånd. 

Fasta kretsteatrar 

vet på fasta kretsteatrar. 
gra tonfall som kom författarorden att vilka tekniska och ekonomiska fördelar 

det innehär att på större orter ha sta- se förvånade ut - men för övrigt voro 
ende teatrar med god utrustning. I stäl- alla utan undantag svaga. Och det vare 
let för att teatern reste omkring skulle dem förlåtet. 

Regissören Rune Carlsten försatt sin planmässiga trafikmöjligheter anordnas i 
samband med föreställningarna En sa- chans. Han hade kunnat visa sitt kun- 
dan lösning vore tillfredsställande även nande. gjort braskande första sidor av 

En del av Rikstea- dessa tomma jätterubriker. Har inte herr för skådespelarna. 
terns turnéer ha blivit lagda så, att de Carlsten lust? Hans liknöjdhet kan man 
medverkande pressats till det yttersta ge- däremot inte ursäkta eller förlåta. 

kommit ti l l  målet uttröttade och med ned- 
satt prestationsförmåga. Svårigheten att skemålen. Det ligger säkerligen en djup sörer (det finns ingen skola för regissö- 
anskaffa dekorationer lämpade för de sanning i att ett livsbehov för teatern är rer i Sverige!) och även teaterkritiker, så 
mest skilda lokaler bortfaller också. Gi- en repertoar, som angår människorna. hade en insats gjorts för att höja o c h  
vetvis böra sådana fasta teatrar kunna Teatern måste ingripa i våra dagliga er- främja den sceniska konsten. Dithän vil- 
byta spelområden under längre eller farenheter, vare sig de gälla yttre eller le man, att en statlig teaterrörelse skulle 
kortare tid eller ock dela upp sin verk- inre problem. Först då blir den en makt- leda. d å  vore ett ingripande berättigat 
samhet på olika distrikt, så att varje di- faktor bland folket. Men därtill fordras konstnärlig förståelse 
strikt har teater under ett par månader Skulle vi dessutom få till stand en tea- och konstnärlig träning och alltså ny le- 
av Aret. terhögskola för att utbilda artister, regis- dare för R. P. O. 

. ingalunda utesluter ambulerande sällskap, 
får dock ingen del av fårt land bliva 
förbisedd. lika litet de tättbefolkade lapp 
Iändska malmdistrikten som det missgyn- 
nade Gotland. En meddelare från Visby 
skriver: »Under de sju år vi bott här, ha 

ler fem,. För uppförande av nya teater- 

Det mest betydande förslaget är kra- sagda konungs avprovning av Tolfte 
Det påpekas, Karls stövlar. Harriet Bosse hade nå- 

nom upprepade dagslånga bussresor och 

Vid en sådan kretsindelning. som ju 

de verkliga teatertrnéerna varit fyra el- 

byggnader borde statliga lån kunna er- 
hallas, Att inte alltid en modernt utrustad 
teaterbyggnad är ett tillräckligt villkor 
för att stimulera teaterintresset, fram- 
går av ett svar från Nyköping. som når 
oss i sista stunden och som andas en 
ganska stor pessimism beträffande Riks- 
teaterns möjligheter. 

Inhemsk dramatik. 
Att den inhemska dramatiken bör om- 

huldas är  ett annat av de framförda ön- 



Kollektivhuset. 
(Forte. fr. sid. 1.) 

jöerna föreföll det inte vara någon tve- 
kan Om - det fanns t. o, m. de som för- 
undrade sig över at! de här familjerna 
verkligen velat låna ut sina våningar så 
att vem som helst kunde få gå omkring 
och se  hur dom hor! 

v i  börja rundvandringen hos premiär- 
aktrisen Chr is t ina  Lobelius. Svenskt Tenn 
har skapat en miljö där sovavdelningen 
riktigt nog intar en dominerande plats 

åstadkommits genom att förse hela väg- 
gen på sidan om sängen med spegelglas 
En »cosy» grupp framför brasan där ak- 
trisens vänner samlas till en improvise 
rad supé efter föreställningarna Bakom 
soffan är  en  lekplats inredd för den 4- 
årige sonen Stig, som tillbringar sin tid 
i bostaden då »moderskärleken berövar 

honom nöjet att rusta om i den kollek- 
tiva barnavdelningen» som Näsström 
skämtsamt anmärker Interiören i s i n  hel- 
het har all den litet röriga elegans som 

man väntar att f i n n a  hos en aktris,  I 
sin iver att ge detta i n t r y c k  ha Estrid 
Eriksson och professor Frank varit kan- 
ske för n i t i s k a  och plockat i n  litet onö- 
digt mycket föremål och möbler, 

Vi gå vidare t i l l  telefonarbetaren Spång 
som bebor våningen i n t i l l  med sin fru,  
hemsömmerskan Emma, den 15-årige so- 

Rymd krinc den stora himmelssängen har 

nen Sven Johan samt 2 småttingar 
Spångs bodde tidigare ute i Hagalund 
men tyvärr e l ler  rättare lyckligtvis brann 

garnityret, Då tog sig Spång för att 
deras villa ned och med den hela matsals- 

. plocka ihop en ny inredning från en 

en miljö efter helt moderna principer, 
Det är Svenska slöjdföreningen själv som 

mängd olika firmor och ordnade åt sig 

står för arrangerandet. Spång och frun 
bebor det stora rummet tillsammans, den 
äldste sonen har sin lilla sov- och studer- 
kammare för sig, smttingarna slutligen 
ho i barnevdelningen största tiden men ha 
sin egen lekvrå i vardagsrummet. Inte- 
riören är  ljus och sval och behagligt fur- 
domsfri i placeringen av möblerna. 

Nu kommer vi till arkitekt Bisse Ek- 
hagens spartanska ungkarlslya D. v. s. 
ungkarl bestämde han sig först för att  
bli sedan hans ungdomi älskade gift sig 
med en jägmästare i Wihelmina! Lägen- 
heten inrymmer hide kontor och hostad. 

* 

Kontoret ä r  praktiskt ordnat med hyllor 

s t a d e n  i öv MÖTESPLATSEN 
kunna tro på att Bisse Ekhagen tillbringat sundsvallsgruppen av Fogelstadsför- 
mer än på sin höjd en eftermiddag där. bundet samlades måndagen den 13 maj 
Det är Jefta som stått för interiören. till möte hos fru Lissy Johansson. Öster- 

tjänstemannen C. Wilh. Johnsson och malm. 
hans hustru Frida. som bägge två till- Sedan en del föreningsangelägenheter 
bringar sin erbetsdag på Svenska Kon- och rapporter i vanlig ordning b a h n d -  
servfabrikens kontor, lir mycket förtjusta lats. överlämnades ordet till lärarinnan 
att leka och pyssla med sina båda barn. fröken Hanna Hamberg, som höll en syn- 
På eftermiddagarna leker C. Wilh. och nerligen intressant föreläsning betitlad 
Frida me och lilla Bettan tills »Något om skolans liv, sett inifrån» Före- 
det blir d cka ned dem att sova läsningen gav säkerligen alla niimarande 
i b a r n a  David Blombergs en helt n y  syn på många av de prohleni. 

kvaliteten och interiören ger också ett i n -  Nästa möte kommer att hållas hos fru 
tryck av borgerlig respektabilitet som Cecilia Magnusson, Essvik, måndagen den 
kanske trots det i n t e  skulle f a r i t  i l l a  av 3 juni. 
Iitet mer klatsch och friskhet i färghåll- 
ningen. 

.möbler ä bekant alltid höga i som föra skolans värld, 

O. N. 

Nprdiska studieveckan på Gramkulla i 

Procrammet för den Nordiska studie- 

med stort intresse åhört föredrag om Ung- 
dom i Sovjet-Unionens litteratur och tea- 
ter. Ministern framföll särskilt det starka 
draget av  allämnintresse arbetsglädje och 
samhörighetskänsla som präglar de mo- 
derna ungdomsskildringarna Den ryska 
ungdomen har fått stora och nya UPP- 

gifter att  arbeta fö ör, den känner att sam- 
hället behöver den i en särskild grad och 

ning. De enskilda ödena kärlekssorger 

längre samma roll - fastän kärleken är  

har därigenom fått en helt ny målsätt- 

och individuella bekymmer spela inte 

inte utrotad' Den finns - men inte som 

Den sovjetryska ungdomen läser helst 
sina egna samtida. berättade minister 

det allt överskuggade probelmet 

Kollontay vidare. Utan att försmå klas- 
sikerna ger den dock sin största upp- 
skattning at de unga författarna av i dag. 

Det nybildade sällskapet valde till he- 
dersledamot fru Kollontny. hiedlemmar 
i styrelsen blevo. professor Wilh. Palmzr. 
ordförande, doktor Ada Nilsson. vice ord- 

för att kunna få så mycket som möjligt övriga nordiska länderna komma att bi- 

ällskapet /ör främjade a v  kulturella förande, advokat Margareta Sandherg. 
över till nöjen av olika slag. Barn ha de bringas en god inblick i förhållandena i 
naturlictvis inte. Martin's och Elias Sved- 
berg ha skapat åt dem ett vardagsrum s och veteskapliga förbindelser mel- sekreterare och skattmästare, redaktör 
som de ännu inte haft anledning klaga nätverk av form och färg som gör an- lon Sverige och Sovjet.Unionen hade sitt David Belin, klubbmästare direktörerna 
på. I den väldiga hörnsoffan - sjukkä- nan dekor fullständigt överflödig. Re- första sammanträde i måndags på Ro- J. S. Edström och Björn Prytz, profes- 
ringssoffan skulle nian rent av kunna kal- Staurangen är  med ett ord sagt modern senbad under ordförandeskap av profes- sorerna Israel Holmgren och Birger Si- 
la den - samla de sina vinner omkring och i ordets bästa bemärkelse. monsson. arkitekt C. Markelius samt kon- 
sig till bridgepartier och cocktailparty's. 

det rökiga och stökiga vardagsrummet 
och dra sig tillbaka till sitt svala och litet 

. 

sor Wilhelm Palmzr. 
Elias Svedberg .Minister Alexandra Kollontav höll ett sul V. Smirnoff 

N är ä gästerna få t t  på kvällen lämna de 

franskt betonade sovrum. 
I Mabel Anderssons lilla enkelrum åter- 

finna vi all den trevnad och ordentlighet 
som man väntar sig hos en expedit i en 
herrekiperingsfirma G. A. Berg´s har 
ordnat en miljö åt henne som kanske inte 
Ar så estetisk men där man i al la fall är 
övertygad om att Mabel Andersson hor. 
Den allra minsta lägenheten av alla, 

ett enkelrum med enbart duschrum, he- 
hos av måleriarbetaren Helge Holmberg. 
Herr Holmberg har varit på folkhögskola 
i Sigtuna och t ian har både litterära och 
musikaliska intressen. När han skulle 
sätta ho så vände han sig till Carl Malm- 
sten som försåg honom med syrbetsade 
enkla furumöbler och hemslöjdstyger i 
rena färger En Malmstensinteriör då den 
är  som bäst. 

Nu lämna vi bostadsvåningarna bakom 
oss och gå ned för trappan till barnens 
Paradis. Den stora barnkammaren in- 
rymmer både plaskdamm och sandhög och 
redan det ger ju storartade möjligheter 
för ungarna På väggarnas linolium 
blommar barnfantasien fritt i olika krit- 
färger och borta rid blomsterlådorna 
pyssla trädgårdsentusiasterna med pen- 
séer och rädisor, Man kan inte garna tän- 
ka sig en barnkammare som tar mera vara 
på varje barns önskningar och intressen. 
Innanför den stora barnkammaren ligga 
sovrum och skötrum för de allra minsta. 
Futurum har stått för den lösa inrednin- 
gen. Ett trevligt påhitt ä r  en sorts pal- 
lar i form av olikförgade kuber som man 
trär den ena utanpå den andra. 
förefalla möblerna en aning för eleganta 

I ö v r i g t  

I 
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