
V a d  har hänt? 
DAGEN FÖR STOCKHOLMSVALET D i mars, vilket tillmötes storpolitisk 

betydelse, har ännu inte blivit definitivt 
fastställd. Beslutet om att det skulle äga 
rum den I4 - som är en torsdag - har 
blivit överklagat, bl. a. av Stockholms 
Arbetarekommun, till förmån för sönda- 
gen såsom varande en för det allmänna 

straten har bordlagt frågan. D ET STORA FINSKA MEDBOR- 
GARMÖTET i universitetsfrågan 

dan det utslungat sina krav på att sven- 
skarna måtte behandlas som en minori- 
tet i landet. Mötet hävdade i skarpa te- 
ser att Helsingfors universitet skall full- 
ständigt förfinskas. medan svenskarna 
kunna få ha ett eget svenskspråkigt uni- 
versitet, att regeringsform och språklag- 
stiftning ändras så, att Finland blir en 
nationell stat, där finska språket är det 
enda officiella språket, medan svenska 
språket blir lokalspråk i de svenska byg- 
derna, att staten upphör att oproportio- 
nerligt understödja de svenskspråkiga 
lärdomsskolorna, och att den obligato- 
riska undervisningen i svenska vid finsk- 
språkiga lärdomsskolor avlägsnas. 
I ett upprop strax därpå till Finlands 

folk har general Mannerheim-som, »då 
striden en gång stod om detta lands 
självständighet, hos såväl finsk- som 
svensktalande bevittnade samma foster- 
landskärlek, mod och offervilja, som sett 
dem falla såsom bröder sida Vid sida» - 
manat till försoning. 

I detta sammanhang förtjänar påpekas 
att de finska socialdemokraterna icke det- 

valdeltagandet gynnsammare dag. Magi- 

upplöstes på söndagen i Helsingfors, se- 

undanskjuta tagit i den hels dem mot till svenskarna, minoritetsställning. som vill 
F Ö R E N T A  STATERNA H A  FOR- 

SMATT att ansluta sig till interna- 
tionella skiljedomstolen i Haag. Ett litet 
finger har dock räckts Europa. Hädan- 
efter kommer nämligen en representant 
för amerikanska arbetarfederationen att 
deltaga i Internationella Arbetsbyråns i 
Genève verksamhet. Mannen heter Wil- 
liam Green och är ordförande j federa- 
tionen. 
F Ö R S L A G  OM YTTERLIGARE DE- 

MOKRATISERING av Sovjet-Unio- 
nens författning har förelagts den sjunde, 
nu pågående Sovjet-Kongressen, som en- 
hälligt beslutat uppta frågan. Först och 
främst skall man införa allmän rösträtt, 
med direkta val och sluten omröstning. 
Bland andra fördelar kommer man här- 
igenom att undgå en del påtalade, olämp- 
liga påtryckningsmöiligheter Vid utövan- 
det av rösträtten. 

Ur R e R a r d s s u r  l e M o n d e 
hämta vi ovanstående goda bild a~ tre 
av den världsbekanta Saaromröstnings- 
kommissionens medlemmar. Fr. v. Lands- 
hövding Allan Rodhe, Sverige, Miss Wam- 
baugh, U. S. A.. M.  Henry, Schweiz. 

Alex von Muralt: Skolaga - en 
Folkomröstning i Österrike? farlig utväg. 

et var att förutse att den österri- med ett folkavgörande om Anschluss eller D kiska frågan efter Saaromröstnin- inte Anschluss förstå de klokaste. De 
gen åter skulle komma in i ett akut ske- skulle hellre vilja rösta för eller emot re- 
de. 
oväntat stora omröstningssegern skulle ge marxistiska roster förenas med dem, som 
nationalsocialismen vind i seglen är själv- i frågan om Anschluss komma att läggas 
klart. 

Naturligtvis blir det ingen sådan om- E aktuella diskussionen om kropps- den nytta man i enstaka fall tycker sig små, börja repa mod, röstning. De regerande kretsarna ha inte 
Man hör redan talas om spridande av en tanke på ett sådant experiment. Av- 

flygblad om intensifierad illegal agita- vecklingen av den diktatoriska regimen 
ska Läkarsällskapets Förhandlingar. Det Flera exempel påpekas där psykiska tion. Tyska legationen i Wien lade strax  kommer att hålla sig strikt inom ramen 
innebär ett bestämt avståndstagande från sjukdomar ligga till grund för en abnormt efter Sanromröstningen ut listor, på vilka för den nya författningen. Det vill säga, 
skolaga, som lämpligt uppfostringsmedel stark förändring i uppförandet hos barn. nazisterna i Wien med sin personliga folket får i sinom tid tillfälle att själv 
med starkt understrykande av de risker Dessa oarter bestraffas inte så sällan namnteckning kunde lyckönska Hitler till. välja sina representanter till de olika rå- 
som för barnets del äro förbundna med med kroppsaga, Men det är alldeles tyd- återföreningen mellan Tyskland och Saar. den inom de korporativa organisationer- 

Anslutningen var livlig. Österrikiska na. Vad därutöver vore av demokrati, 
ligt att aga i sådana fall aldrig kan bota medborgare hälsades på tyska legationen skulle enbart vara till skada för Öster- den kroppsliga agan. 

skapets behandling av frågan av d:r Ja- grund för det dåliga uppförandet. Tvärt- skrifter lära ha inkommit. För det demokratiska Sverige kanske 
kob Billström. Bland undertecknarna om åstadkommer den ofta  skadliga verk- några dagar avstyrde polisen ofoget. omröstningskravet från nazisternas sida 

Från Tredje Riket kommer meddelan- vid första anblicken förefaller sympa- 
det, att vissa kretsar av österrikiska le- tiskt. Man kommer att säga sig, att det 

märkas professor Olof Kinberg, professor ningar, t. o. m. förvärrar felen. 

Josua Tillgren, d:r Karolina Widerström Det framhålles till sist, att man icke gionärer åter lära samlas i trakten av ju måste vara riktigt att folket en enda 
samt flera av våra mest kända barnpsy- nödvändigtvis är tvungen att välja mel- München. Hitler skall ha förklarat, att gång får tillfälle att självt säga ifrån vad 
kologer såsom doktorerna Ragnar Eeg- lan kroppslig och andlig aga, utan att han biträder överenskommelsen om att det vill och att man får veta, hur makt- 
Olofsson, Alice Hellström, Alfhild Tamm, det måste finnas en tredje utväg att be- icke lägga sig i Osterrikes förhållanden balansen i Osterrike ligger till. Men man 
Iäkaren vid Stockholms Barnavårdsnämnd handla de svåra barnen: nämligen genom endast på det villkoret, att österrikiska får inte glömma, att om en folkomröst- 

regeringen förbinder sig att forst anord- ning verkligen skall motsvara sitt ända- 
ökad förståelse av de n~~~~~ av fysisk na en folkomröstning om Anschlussfrå- mål, måste den ske under vissa villkor, d:r Torsten Ramer m. fl. 

Framförallt understrykes, att även om eller psykisk art, som ligga bakom bar- gan. 
fall möjligen förekomma i vilka kropps- nens egendomligheter. Ett förbud mot mig från att blanda mig i era affärer ge- Demokratin behöver en viss atmosfär 
aga kan ges utan fysiskt och psykiskt kroppsaga skulle bidraga till att öka lä- nom att först riktigt ordentligt blando av saklighet, av respekt för andras me- 

men, och där den synes leda till barnets rarnas intresse för den tredje utvägen. mig i dem. härvarande nazistkretsar gör måste ning. i Den lugn röstberättigade och ro kunna överväga medborgaren frå- 
tillrättaförande, så är de olägenheter man Och framförallt, ett sådant förbud måste man propaganda för en folkomröstning. geställningen för och emot. Han får inte 
genom kroppsagans bibehållande riskerar Vad man skall rösta om är visserligen utsättas for orättmätig påtryckning, vare 

inte fullt klart. Att det, med hänsyn t i l l  sig i form av överamerikaniserad propa- 
fredsfördragen, inte vore mycket mening 

Märkligt uttalande i Svenska 
Att den, till och med för Berlin, geringen. På det viset skulle flertalet Läkar sällskapet. 

Också de österrikiska nazisterna, i regeringens vågskål. 
tt viktigt principuttalande i den av så allvarlig art, att de vida överväga som redan hade blivit ganska tysta och 

agan i folkskolan har publicerats i Sven- vinna. 

Uttalandet framfördes vid Läkarsäll- de psykiska felaktigheterna, som ligga till med Heil Hitler. Omkring 10,000 under- rike! 
Först efter 

Det  vill alltså säga: Jag avhåller som icke äro förhanden i Österrike. 

(Forts. å sid. 4.) 

(Forts. å sid. 4.) 

Barnaf ödershorna Johan Falck: 

skola hedras. Kultur och historia 
eller historieplugg? Ett sällsynt exempel på enighet mellan ha även sin uppmärksamhet riktad på 

riksdagsmotioner rörande befolknings- Man räknar synbarligen med an det 
frågan. Tidevarvet har redan redogjort alltjämt skall förekomma barnrika famil- 
för högerns stora komplex av förslag till jer i sådan utsträckning att hjälpåtgärder D e 1600-talsstudier, som lärdomspro- lika mycket nytta och nöje av hans i ve- 

partierna möter läsaren av årets bostadsfrågan. 

positiva åtgärder. Från den nationella komma att bli ett effektivt medel för folk- fessorn i Uppsala, Johan Nord- tenskaplig mening utomordentligt elegan- 
gruppen har även avlämnats en serie ökning. Men för utvecklingen från barn- ström, framlagt i De yverbornes ö (Bon- ta bok, som man uppriktigt hoppas skall 

motioner syftande till trygghet för barna- lös till barnrik familj, eller med andra niers, *: ''), hör till dessa vackra veten- " spridning utöver fackkretsarna. 
födande kvinnor och olika lättnader i fa- ord för underlättandet av de första bar- skapliga landvinningar, som försätta kän- När j a g  hade läst denna ypperliga bok 
miljeförsörjarnas bördor. Slutligen har nens tillkomst och vård ha motionärerna da fakta i ny belysning, som berikar och försökte j a g  dra mig till minnes, vad man 

Folkpartiet genom motioner av hr Elof icke visat så stort intresse. Hans Gustav Adolf-studie, egentligen hade lärt i skolan av detta 
Lejonet från Norden, sätter in konungen i intressanta skede, denna i andligt och ma- 
tids- och idésammanhanget på ett sätt, teriellt avseende mäktiga expansionsepok 

Andersson m. fl. klargjort sin ståndpunkt med fjärde barnet. 

som gör dennes personlighet rikare och i vårt land. Naturligtvis menar jag inte 
i frågan. Här är viljan till enighet, ut- Motionen utmynnar i en hemställan om 

uppträdande intressantare. Att kungen var nu, vad man lärde sig av årtal, fältslag, 
tryckligen formulerad i följande ord: utredning. 

»Man behöver endast ett ögonblick tän- 
ka sig in i vad en fortskridande avfolk- Den kompletteras emellertid med en j väl medveten om, att den protestantiska freder, kungalängder, utan vad man fick 
ning skulle innebära för att förstå, att annat sammanhang framförd begäran om världen väntade sin befriare i Lejonet för helhetsuppfattning av tiden, person- 
man ej bör rygga tillbaka för radikala väsentliga bidrag till förlossningsanstal- från Norden mot den månghövdade ka- ligheterna, kulturen, kort och gott: an- 
sociala reformer, om det finns grundad ter.  Motionärerna hemställa dels om an- tolska hydran, kan man nog våga ta för dens insats i utvecklingen. Vad fick man 

anledning vänta, att de skola i väsentlig slag på 450 000 kr. till driftsbidrag vid givet, ävensom att hans handlingar be- veta om Gustaf Adolf utom massor av 
mån höja fruktsamheten och bidraga till 
at t  förbättra förutsättningarna för bar- redan förlossningsanstalter, tingades av en önskan att uppfylla denna årtal och marscher, överstar och fåraktig 
nens utveckling och fostran till goda dels om 200,000 kr. till byggnadsbidrag profetia. Något som man ju inte får för- fromhet? inskränkte sig inte det kultur- 
medborgare. En betydande enighet här- för nya sådana anstalter. tänka en dödlig. Allra minst av kungligt och personhistoriska för hans vidkom- 
om synes råda i alla politiska läger, och Detta spörsmål sammanhänger visser- blod, där i övrigt alla resurser stod till mande till att han »knäböjde på Tysk- 
vi ha fö r  vår del genom framförande av ligen i viss mån med det större fråge- buds. lands jords och »med tiden blev tämligen 
dessa synpunkter velat deklarera vår vil- 
lighet at, medverka t;!/ ernående av po- komplex, som varit föremål för Sjuk- I ytterligare två uppsatser belyser pro- fet» samt att han i sin barndom haft ni- 
siliva resultat.» vårdskommitténs utredning, men motio- fessor Nordström 1600-talets götiska hi- got hyss för sig med Vita frun (vilket 

Motionärerna framhålla utöver de för- närerna anse att saken är av så bråd- storieromantik, ett lika intressant som den litterärt vetgirige ju  fatt veta genom 
slag till en positiv befolkningspolitik, skande natur, att den bör behandlas för roande avsnitt av vår historia, och ägnar Snoilskys genomtragglade Svenska bil- 
som redan kommit fram, ytterligare någ- sig och utan vidare utredning, samt att därefter den största avdelningen till stu- der). Och vad visste man om Atlantican? 
ra uppslag till ekonomiska åtgärder. Des- därom kan beslutas redan vid innevaran- dier i Atlanticans förhistoria, ett väldigt På sin höjd att det var ett förfluget verk 

och frapperande material till traditioner- av en stor man med pippi, och att det sa gå ut på, dels att de föreslagna barn- de års riksdag. 
avdragen i skatterna skulle göras pro- Vad som framförallt är viktigt är mo- na och sagorna om de yverbornas ö, som brann opp medan författaren stod och 
gressiva med barnantalet, så att exem- tionärernas förslag om att statsbidraget våra gamla svenska lärde med frenesi skrek på ett glödhett plåttak (också kul- 
pelvis avdragen från och med det fjärde för barnbördsvård bör utgå till alla m+ och entusiasm ville förlägga till vårt land. turhistoria eller historiekultur enligt 
barnet beräknas till högre belopp efter rar, icke endast till de mindre bemedlade. Johan Nordström har en manlig och för- Snoilsky, alla historielärares lille vän). 
stigande skala. Vidare nämnas pen- Därvid har man tänkt s ig  tuberkulosvår- nämlig stil på samma gång som han har Och Axel Oxenstierna? - Hon var dock 
sionstillägg för mödrar med många barn den som förebild och föreslår i likhet en eminent förmåga att göra det veten- den store Gustav Adolfs dotter! 
som ett direkt uttryck för samhällets med vad som där brukas ett driftsbidrag skapliga lättillgängligt utan att falla för Är det verkligen inte på tiden. att sko- 

uppskattning av mödrarnas betydelsefulla pa 1.25 resp. l kr. per dag samt ett bygg- populariseringens frestelse, som här hade lans historieundervisning gars litet mera 
insats fur folkets bestånd. Motionärerna nadsbidrag av 1,000 kr. per vårdplats. Lekman och lärd har 

Det börjar fördjupar. 

befintliga 

lämpat sig fuga. .(Forts. å sid. 4.) 
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Landsbygdens skolbarn 
få ej glömmas bort när det gäller 
rationell hälsovård. 

tt anslag på 40,000 kr. som bidrag dard är exempelvis Visserligen i första 

Varför ingen 
kvinna i skol- 
överstyrelsen. 
s å v ä l  vårt lands skolväsen omfattar 

så "I kvinnlig som manlig ungdom, E till läkarvården vid landsbygdens 
skolor begäres av fru Olivia Nordgren i 

De förhandlingar Som förts me]- motion n:r 407 i Andra kammaren. 
lan Englands och Frankrikes stats- Det är ett behjärtansvärt krav. Man 
och utrikesministrar om aktuella måste hoppas att det vinner riksdagens 
europeiska säkerhetsproblem och intresse och bifall. Som motionären på- 
som i söndags avslutades i London, pekar har det kunnat konstaterades att häl- 
ha utmynnat i flera innehållsrika sotillståndet bland landsbygdens barn är 
överenskommelser. För det första betydligt sämre än bland städernas Det 
tillerkännes Tyskland likaberättigan- är också mycket få landskommuner, som 
de i rustningshänseende, tydligen kunnat eller vågat på egen risk vidtaga 
under förutsättning att Tyskland för- sådana åtgärder som införande av barn- 

enar sig med övriga makter i en bli- bespisning, skolbad etc, Endast omkring 
vande allmän nedrustningskonven- en sjunddel av landsbygdens kommuner 
tion, samt återinträder i Nationernas ha exempelvis ordnad skolläkarvård vid 
förbund. Härigenom skulle Ver- sina folkskolor. Ställer man häremot det 
saillesfördragets paragraf 5, om f a k t u m  att ända sedan 1892 statsmedel 
undertecknadet avrustning, praktiskt ta- utgått till Iäkarundersökningar och läkar- 
get vara avskaffad. vård vid de allmänna läroverken och att vilkor för Tysklands frihet till upp- Arets statsverksproposition upptar anslag 

ar det lätt att se vilken orättvisa som på 
Locarnopakten. detta område tillfogats landsbygden. Och, 

luftpakt i analogi med Locarnoavta- som redan nämnts, med ödesdigra följder 
let, t i l l  vilken de makter skola an- vad hälsotillståndet bland lantbarnen be- 

rustning att  det undertecknar öst- På 98,000 kr. till skolläkarearvoden - då 

sluta nade detta sig, som - det på vill sin säga tid underteck- England, träffar' Fru Nordgren, Som redan för flera år 
Frankrike, Tyskland, Belgien och sedan motionerat i denna sak föreslår att 

Italien, Luftpaktens innebörd är att det begärda anslaget på 40,000 kr. ome- 
ornedelbar inbördes hjälp skall Iäm- delbart, d. V. s. för nästa budgetar, stäi- 
nas av de undertecknande staterna, les till Skolöverstyrelsens förfogande. 

i så snart någon av dem blivit utsatt Alltså utan att man avvaktar skolläkar- 
för ett provocerat angrepp vardens ordnande i dess helhet. Ansla- »icke 

get bör utgå till bidrag åt kommuner och från någon av de andra. , iondonöverenskommehen före- skoldistrikt och avse såväl läkarundersök- 
ningar som övervakande i övrigt av hälso- kommer också ett uttryckligt ställ- 

ningstagande från Englands sida för förhållandena bland folk- och småskole- 
barnen på landet. Österrikes självständighet. 

Förslaget om läkarundersökningar kan 
och England som en märklig hän- sägas få en komplettering i den motion 
delse i fredens och säkerhetens in- sorn väckts i Första kammaren angående 
tresse. Italien har ännu icke sagt obligatorisk undervisning i folk- och små- 
sitt ord, Och Tyskland begär först skolor om hälsovård och regler för ett hy- 
och främst tydliga informationer om gieniskt levnadssätt. Dess upphovsmän 
avtalets alla detaljer innan det vill äro hrr D. Norman, Alfred Pertén Edv. 
yttra sig om vidare underhandlingar. Björnsson och Torsten Ström. 
Avgörandet ligger ju nu främst i Motionärerna utgå ifran att varje bety- 

dande framsteg för det socialhygieniska Tysklands hand. 
Det är tydligt  att fördraget inne- arbetet förutsätter, att forskningens re- 

bär ett befästande av samförståndet, sultat göras tillgängliga för folkets bre- 

Avtalet kommenteras i Frankrike 

framförallt mellan Frankrike och da lager. Från de Praktiskt arbetande 
England och syftar till åstadkom- socialhygienikerna reses också kravet på 
mande av en väl avvägd maktbalans ett energiskt upplysningsarbete som le- 
i Västeuropa. undertecknandet av vandegör hälsovårdens förutsättningar 
Öst-Locarnot däremot synes ännu och de därav dragna praktiska slutsat- 
vara ovisst och därmed samförstån- serna. Blickarna riktas n u  på folkskolan, 
det i Östeuropa. Det är  dock en vik- sedan man väl gjort den upptäckten, att 
tig förutsättning för freden. Ty - mon i folkskolons barn hor de bästa ko- 
som från ryskt håll framhållits i det- nalerna till hemmen. De äro Utomor- 
ta sammanhang - freden är en och dentliga propagandister. 
odelad. Det uppväxande släktets näringsstan- 

hand en ekonomisk fråga men också en lärarpersonalens i alla skolformer består 
fråga om att söka övervinna oförstånd I av både m ä n  Och kv innor  Och skolstyrel- 
och bristande omtanke. Likaså bostads- serna aV olika slag ha kvinnor bland sina 

medlemmar, finns i Kungl. Skolöversty- 
frågan i flera avseenden, frågan om und- relsen, under v i l k e n  hela detta skolväsen 
vikande av sjukdomar, exempelvis tuber- sorterar, inte en enda kvinna. De kvinn- 
kulos etc. liga karsammanslutningarnas Centralråd 

Försök i den åsyftade riktningen ha har i en skrivelse till Konungen vänt sig 
under förra året gjorts i Lund och med emot detta missförhållande Och hemstäl- 

gott resultat. 
I början av detta år ut- ler att KungI. Maj:t v id  besiittande av be- 

fattning som undervisningsråd ville be- 
sändes en rundfråga till distriktets lärare akta behovet av ett kvinnligt undervis- 
och lärarinnor, varvid samtliga sextio - ningsråd. 
utom en - svarade att de funnit syste- Centralrådet framhåller att ingen torde 
met värdefullt, barnen iätta att intressera bestrida at t  uppfostrans och Undervisnin- 
och lätt att anknyta till övriga ämnen. gens arbetsområde är ett område där 

kvinnor visat sig äga stor insikt och för- 
Alltså - yrka motionärerna - fram måga, då det gällt att vinna goda arbets- 

för en planmässig undervisning om betin- resultat. Det måste också anses ganska 
geiserna för människans liv och hälsans uppseendeväckande, att i det ämbetsverk, 

som har att utöva h ö s t a  ledningen av 
vårt skolväsen, bland 15 ordinarie med- 

bevarandel 

lemmar under hela den tid, som förflutit 
sedan Skolöverstyrelsen organiserades, 
aldrig funnits en kvinna. 

, 

- -  
Det skulle säkert vara till hela vart * Yrkesutbildning skolväsens gången fortsätter skrivelsen, om 

Eders Kungl. Maj:t vid uppkommen va- 
kans inom Kungl. skolöverstyrelsen ville 
utnämna kvinnligt undervisningsråd. I 
all synnerhet borde vid behandlingen av 

för kvinnl iga 

ladugårdsskötare. domens och Tyskland 
förhållanden anses i högsta grad angelä- 

n motion i Andra Kammaren av hr vet, att kvinnliga synpunkter och kvinn- E PersSon i Grytterud m. fl. Om ut- lig erfarenhet komma till inflytande. Aven 
vidgning av utbildningsmöjligheterna för i fråga om den första undervisningen för 
kvinnliga ladugårdsskötare bör på grund såväl gossar som flickor torde den största 
av sin motivering ha ett särskilt intresse insikt och förståelse vara att påräkna från 
för Tidevarvets läsare. 

Det ä r  f. ö. icke första gången dessa 
anslag till utbildningskurser för kvinnliga krav göra sig gällande. så överlämna- 
ladugårdsskötare i Norrland och Dalarna. des år 1919 av såväl Sveriges Flick- och 
I år begär Kungl. Maj:t för detta ända- Samskolors lärarinneförbund som sveri- 
mål i statsverkspropositionen 3,800 kr., ges Folkskollärarinneförbund en hemstäl- 
som skall räcka till åtta kurser med sam- lan i berörda syfte och år 1927 ingavs 
manlagt 56 elever. Motionärerna hem- en liknande skrivelse av Fredrika Bre- 
s t ä l l a  att även Värmlandr som i stort sett mer-Förbundet. Dessa framställningar ha 
har likadana förhållanden som Norrland emellertid icke lett till något resultat. 
och Dalarne, skall komma i åtnjutande av 
sådana kurser. Men förs lår  tillsvidare 
två stycken för en sammanlagd kostnad gårdsskötare rätt obetydligt antal utbil- 
av 950 kr. dade kvinnliga ladugårdsskötare medför i 

nytta för de trakter där den förekommer Kanske det så småningom blir flera 
framhålla motionärerna, och medfört landskap än Värmland, som vilja slå ett 
ökad förståelse för en mera rationell ut- slag för denna uppfattning. 
fodring och djurvård. I Stockholms län t. ex. fäste arbetsför- 

kvinnligt håll  
Alltsedan 1918 har riksdagen beviljat 

Kursverksamheten har varit till stor detta avseende goda verkningar.» 

»På grund av brukningsdelarnas rela- medlingen i början av året jordbruksmi- 
tivt ringa omfattning skötas djuren i re- nisterns uppmärksamhet på att sedan åt- 
gel av kvinnor och det är deras arbete skilliga år r i t t  permanent brist på kun- 
och handhavande av djurskötseln, som i nigt och väl utbildat ladugårdsbefäl samt 
hög grad bidrager till det ekonomiska re- på IoduRdrdsorbetare. Av antalet lediga 
SUltatet av jordbruksdriften. särskilt un- Platser inom denna grupp ha arbetsför- 
der nuvarande forhållanden kräves d e  medlingarna i regel icke kunnat tillsätta 
att mjölken behandlas så, att den både mer än på sin höjd hälften. Utbildnin- 
vid direkt försäl j ing till konsumenterna gen av ladugårdspersonalen lämnar på 
och vid leverans till mejerierna är av många håll en hel del övrigt att önska. 
yppersta beskaffenhet. Hela ladugårds- Ökade utbildningsmöjligheter vore därför 
arbetet måste inriktas här på Insikten i hög grad önskvärda. 
härav finnes väl  men utan en god Ut- - 
bildning av dugliga ladugårdsskötare når 
man ej fram till det avsedda malet. Aven 
ett i förhållande till hela antalet ladu- 



Moa Martinsons bok om 

S A LL Y S S Ö N E R . 
D e t  uppfriskande och stärkande med hon får bud om att de två yngsta poj- 

Moa Martinsons böcker är att hon karna dött, två slag efter varandra, blir 
titt och tätt ger en en skopa levande liv. det för mycket för henne. Fostret dog, 
Den livsdryck hon iskänker är som det Sally yrar i feber, doktorn kommer, men 
färska, nyjästa vinet, som ännu har litet mitt under operationen anmälde sjuksys- 
jordsmak kvar bland druvsaften; den som tern att pulsen stannat. 
föredrar förgångna, förädlade och förfi- Moa Martinson har en ganska egen be- 
nade årgångar ska inte bry sig om att rättarteknik som undertecknad endast 
smaka på den. Moa Martinson är »erd- mött en gång förr - hos den dansk- 
nahe» - jordnära - vilket är sista skri- österrikiska författarinnan Ester Grenen. 
ket i den tyskspråkiga världen (tills or- Hon talar e j  i berättande form, hon later 
det blivit så förbrukat att man inte orkar bokens personer själva »tänka» och då 
höra det mera). Men begreppet kvar- oftast i »man»-form. Det gör  ett ovan- 
står mustigt och daggfriskt. Iigt levande intryck, men ställer natur- 

Moa Martinsons sista bok »Sallys sö- ligtvis större krav på författaren, ty  det 
ner» utgör fortsättningen på »Kvinnor fordrar en ständig omställning i stilen: 
och Äppleträd», där Sally i Mårbo födde agronomen-löjtnanten »tänker» i andra 
barn med Liter-Olles granne son utan att ord än fiskardrängen eller gumman-mor. 
ha en brödbit i skapet. Det  ä r  dessa Moa Martinson har i sin bok inte alltid 
söners historia som skildras - men Sally orkat genomföra nyanseringen och det 
är  fortfarande huvudpersonen och det är blir någon gång tröttsamt med för myc- 
hennes gifte med Videbonden som med ket »man», men det ger liv och rörelse 
ödesbetonad tyngd vilar över hela boken. och Moa Martinson har ett sprak som i 

På ett kanske tafatt och ovulet, men på ursprunglighet och riktighet särskilt pas- 
ett mäktigt och gripande sätt visar Moa sar för  denna teknik. 
Martinson hur det går för den som inte Mest tjusar Moa Martinson genom bil- 
följer sin bestämmelse, för den som i upp- der, hugskott och detaljskildringar. När 
såt eller av tillfällighet avviker från den hon beskriver hur den frusna annvägsklö- 
väg  som är hennes egen. »Kvinnor och vern frasar som falskt siden kring boska- 
Äppleträd» slutar med att den tappra pens klövar så känner man hela den för- 
Sally i Mårbo som med sina ungar rivit sta höstens kalla klarhet i luften och lika 
och bitit, trälat och svultit sig fram, ger  starkt förnims lukten av storstadsvår 
sitt ja  till den rike Videbondens äkten- när »en tussilago skriker sin gula täck- 
skapsanbud. Läsaren drog nästan en het i vägkantens svarta kolstybb,. Förf. 
lättnadens suck, som vid happy end, man vet mycket om lantlivets våndor. Hon vet 

Sally slapp att slita hund mera, hon hade av  att repa enris, hon vet också precis 
förtjänat att få det litet bra. »Det  fanns enar med 
Martinson vet det bättre: Genvägar kan långt silkesbarr som var en fröjd att repa. 
bli senvägar och de kan också komma en men de där med gröna bär i topparna 

hade gått en genväg. »Brödtuggorna blir derna ömmade, blödde och värkte,» Det 
henne för  stora i munnen, hon kan inte kan vara ont om mat i en torparstuga där 
svälja.» Hon är mera bunden av välmå- mor till svar på ungarnas käx uppmunt- 
gan än förr av fattigdomen. »Hon sitter rande svarar: Det får bli vad det vill i 

aldrig någonsin förr., det blev alltid gröt av det sista mjölet 

vid giftermålet. Bruno, den äldste, som Samma Brueghelska stämning som låg 
blivit gigolo i Paris, säger ifrån direkt i över mor Sofis fredagsbadande ligger 

...» Hur kunde du gå och gifta dig  till len - »aldrig tog trasorna någon ände, 
en bondgard, jag har suttit på Mårbo samma gamla i nytt format, en sorts evig- 
trappa hela dagen, jag går inte ned till hetslump, odödlig som sakrament». 
Vide, jag gör det ej. Du har skrivit och Kanske allra styvast i sin nakna verk- 
förmanat mig för mitt yrkes skull, men lighet är skildringen av Videbondens be- 
är då detta bättre och finare att gifta sig teende vid Sallys död. Han hade vakat 
till en bondgård? Vill du räka mig så och vakat nätter igenom, men till sist för- 
res in till Stockholm i morgon, ty jag re- mådde han inte mer. Han går ut i det 
ser åter till Paris., mörka stallet, får tag på en hästfilt och 

Han vet att 
dra drar sig också hemifrån och Sally Sally ska till att dö - men han orkar 
blir rabiat och oresonlig av sorgen. Hon helt enkelt inte mera. Det  var något han 
plågar Videbonden och alla omkring sig, ville fråga henne' om innan hon dog, men 
hon vet sig ingen råd, det är mörkt inom han är för  trött och förresten är hon j u  
henne, »mörkt som i ett skjul där man sövd: »Han drar filten över huvudet lik- 
förvarar onyttiga verktyg». Hon kunde som han ej kunde få mörkt nog inne i 
ha slagits mot all världens fiender men det nattsvarta stallet, och han somnar». 
mot intigheten i sitt inre kan hon inte Moa Martinson gör sällan en försonande 
värja sig. Hon har mist sin kallelse och gest eller ger  en förskönande dager - 
hon vill helst g e  sig iväg - men hon är det far vara som det är. 
med barn igen, Videbondens barn, och Hon går tungt på jorden men blicken 
hon hatade redan mannen, hatade allt når horisonten där jord och himmel möts. 
överflöd i ladugård i visthusbod. När Elsa Björkman-Goldschmidt. 

Syskola för modern kläd- och ka rina linnesömnad samt montering. 
8 mån. yrkeskurs. Betyg erhålles. Kurser på 4 veckor 2 mån. Aftonkurser. Anmälningar mot- 

tagas dagligen 9-6. Begär prospekt. 

Beställningsateljé. 

tyckte det var  både gott och rättvist att att en liten flicka kan få ont i händerna 

Men Moa hur det går till. 

att förirra sig i hopplösa träsk. Sally hade stubbigt nålvasst kort barr, där hän- 

bondmor i Vide kök och är arm som grytan. Men - »aldrig hände ett under, 

Därtill kommer att pojkarna inte vill med degskrapet.. .» 

ett brev: över Sallys mors arbete på lumpcentra- 

Han är den första hon förlorar, de an- Iägger sig på havrelåren. 

KARIN NORDEMAN, Eriksbergsgatan 5, 3 tr., Stockholm. Tel 10 81 87. 

Nytt hem Radikal stude- Ett märkligt 
rande ungdom för ensamstående 

mödrar i Stockholm. på krigsstigen. uttalande. 
(Forts. fr. sid. 1.) Man har länge gått och trott - f. ö. medföra, att lärarna beredas tillfälle att i D ningsfrågan och det diskuteras liv- på goda grunder! - att de enda mån av behov få inhämta de nödvändiga 

Iigt på alla fronter. Man ser sig rådlös politiska rörelser, som har anhängare och kunskaperna. 

omkring denna brännande diskussion slår sympatisörer vid läroverken, är de hel- Vad man vill komma fram till är där- 
eller halvnazistiska. Att det emellertid 

ett hem för ensamma mödrar upp sina framväxer en radikal opposition har man för, att - även om ett uttryckligt och all- portar. Ett privat initiativ - grosshand- på den allra senaste tiden fått belägg för. mänt förbud icke bör komma ifråga - 
lare Fredrik Eens Stiftelse - har nu  Senast genom Iäsandet av ett par nystar- det bör bli en oskriven lag att skolan 
gjort det möjligt för 47 ensamma mödrar i Stockholm att mot en avgift av 35-40 tade publ ikat ioner  för studerande ung- skall söka genomföra de rationella meto- 
kronor i månaden få ett hem för sig och dom - låt oss med ett gammalt hederligt der som finnas för tillrättaförandet av de 
sina små babies i Polhemsgatan 9 

Läkarsällskapets Skolhygieniska sektion 
de, för att inte  säga imponerande, v id  ifrågavarande tidningarna. Den utges av 
visningen för ett stort antal intresserade en vid Stockholms-läroverken arbetan- hade för sin del icke gått in för  helt av- 

på öppningsdagen. Överallt spårades de socialistisk gymnasistsammanslutning skaffande av  kroppsagan - delvis av 
Stor omtanke och klokhet samt väl till- med samma namn som tidningen och är hänsyn till den från pedagogiskt håll ut- 
varatagna möjligheter. Spädbarnsavdel- organ för Sverges Socialistiska Gymna- talade uppfattningen - men uttalat sig 
ningen lovade b l i  ett r ikt igt paradis för sist-Förhund. Förutom en intressant av- 
de små innevånarne. A l l a  nutida krav på delning för litteraturkritik finner man i för vissa säkerhetsåtgärder. 
hygien och god vård har man sökt fylla. tidningens första nummer åtskilliga ar- Initiativet till hela denna diskussion togs 
Barnets utrustning är dessutom kost- t ik lar  av  sakligt stort värde. Ung Fronts som bekant av Svenska Fattigvårds och 

nadsfri till dess det fyllt ett år. För programartikel handlar, som sig  bör, om Barnavårdsförbundets avdelning för  bar- 
barnets vård och mat betalar modern 30 Gymnasisten och socialismen. ' artikeln. navård, som redan 1932 hemställde om en 
upp t i l l  60 öre pr dag, beroende på in- som är en stark vidräkning med såväl det 

härskande systemet som dess skola, på- sådan ändring i folkskolestadgan, att 
De små trevliga lägenheterna bestå av pekas inledningsvis, att den ekonomiska kroppslig bestraffning skulle förbjudas i 

rum och kokvrå där mödrarna efter slu- krisen har stillt även denstuderandeung- folkskolan, i likhet med vad som redan 
tat dagsarbete själva kan ta hand om sina domen inför  arbetslöshetsproblemet och skett i alla övriga skolor. 
små och få känna den glädje och trygg- därmed jämväl inför samhällsproblemen Den närmaste anledningen till fram- 

A l l t  för möd- over huvud. Skolan, vars politiska neu- tralitet blott är  en enfaldig dogm måste ställningen var de många fall av olämp- 
tillåta gymnasisterna att lära känna och lig aga, för att icke säga misshandel, som rarnas trevnad och bekvämlighet är också 

gjort. Inte minst måste man beundra 

agens brännande problem är befolk- 

namn kalla dem gymnasisttidningar! svåruppfostrade barnen. 
Det hela verkade synnerligen inbjudan- Ung Front är namnet på den ena av de 

komst och möjligheter. 

källarvåningen med sin välordnade och diskutera de politiska och sociala proble- på olika sätt kommit till förbundets kän- 

trevliga tvättstuga, torkrum m. m. men. »Icke för skoIan - utan för livet» nedom' 
är en tom fras, så länge rektorerna för- Lärarkåren har genom sina olika re- 

även fröken Anna Lindhagen är medlem, bjuder politiska diskussioner i undervis- 
Stiftelsens styrelse, där bland andra 

jämte hemmets älskvärda föreståndarin- na, fröken Elliot, voro ciceroner vid vis- Ett socialt ställningstagande blir förr sande till framställningen, ehuru den icke 
ningen och man fick en stark känsla av eller senare en nödvändighet. Det finns direkt gått in för aga som ett lämpligt 

besökare och förevisare. Vad nyttar all den bokliga framfört den ståndpunkten, att aga vis- 
man hålla sig själv - upplyste fröken lärdomen, om vi ej kan finna tillämpning 
Elliot v id  vår förfrågan härom -men två för den i det nuvarande samhällssystemet serligen icke är en Önskvärd bestraff- 
rum ha vi kunnat möblera själva. Ti utan i stället som lön för alla studier får ningsform, men a' den på grund a' folk- 
dess barnet fyllt sju år kan mödrarna ha bli nya rekryter i de arbetslösas armé. skolans särskilda förhållanden kan vara 

sedan - ja, när den tiden kommer, får styrd »tidning för Sverges Studerande Den diskussion som vid sidan av de 
Ungdoms Helnykterhetsförbunds Koloni- offentliga yttrandena uppstått om denna tressant att höra att det är två kvinnliga verksamhet, och är av göteborgskt ur- 

arkitekter, som byggt komplexet ifråga, sprung. Den tar givetvis inte lika direkt sak i vissa facktidningar visar, an det fort- 

nämligen 

ningen och på föreningssammanträdena. presentanter i allmänhet ställt sig avvi- 

ömsesidig glädje och tillfredsställelse hos ingen anledning att uppskjuta det till ett bestraffningsmedel. I regel har man 
Möbler måste senare år. 

sin bostad här, upplyste hon vidare. Och Ungdom är namnet på en snitsigt ut- nödvändig som en sista utväg. 

Ingeborg Wærn-Bugge och politisk ståndpunkt som den förutnämnda farande är ett mycket brännbart ämne. 
Kjerstin Göransson-Ljungman. W-m. tidningen. - S. S. U. H. är ju politiskt - - neutralt! - men uppbärs dock av en viss 

allmän radikalism, en radikalism, som är 
all ungdoms sanna adelsmärke 
fessor Torgny Segerstedt medverkar med 

gi och frihetsfientlighet riktad artikel om 
Underdånighet och frihet. Professor Josua 
Tillgren drar i en som vanligt talangfull 

Frågan om ordnande av undervisning i artikel en lans för en sundare sexual- tt bevis på de gamla medborgarrätts- F finska språket vid Tornedalens och moral: Den nya sexualmoralen. S. S. U. E lagarnas ödesdigra verkningar för 
vissa andra gränstrakters skoldistrikt var H:s förra ordförande, fil. kand. Helmer kvinnorna är det nyligen inträffade fallet, 
föremål för  debatt vid onsdagens sam- Ternblad, red. Björn Malmström och fil. då en svenska, som visserligen varit gi f t  
manträde. En av statsutskottet tillstyrkt stud. Ove Jönsson framlägger i skilda ar- med en tysk, men sedan flera år haft ar- 

tiklar ungdomens synpunkter på dagens bete i Sverige, nekats förlängt arbetstill- K. proposition förelåg i ämnet. 
Hrr Holmgren, Karlskrona, och Meyer- nykterhetsproblem, dess krav på en nyk- stånd här. De påtalade mellanhavandena 

höffer, Boden, med livligt instämmande av terhetsrörelsens självrannsakan och för- mellan damen ifråga, den tyska pressen 
hr Nilsson i Antnäs. ansågo den Kungl. nyelse. Förutom en del mindre artiklar och kyrkoherde Hallén äro svåra att ut- 
propositionen i hög grad opåkallad. Hr märks litterära bidrag av bl. a. Ebbe tala s ig  om. Kvar står emellertid det 
Meyerhöffer försäkrade att intet annat än Linde, Ebba Lindqvist och Harry Martin- faktum att en infödd svenska på det sätt 
giftblommor komme att växa ur den jord- son. som här skett utan vidare kan avlägsnas 

månen. Givet är att radikala gymnasistpubli- från sitt ursprungliga fädernesland, utan 
Hr Jonsson i Eskilstuna framhöll att kationer har ganska svart för att klara att, så vitt man vet, någon anmärkning 

ifrågavarande ungdom har finska till sitt den s. k, ekonomiska skivan. Därför bör förelegat mot hennes sätt att sköta sin 
modersmål, innan de börja skolan - och alla de, som är intresserade av att denna plats. Sverige får väl ändå försöka kom- 
när de sluta återgå de till finska. Frå- sunda radikala opposition växer sig stark, ma tillrätta med sina egna infödda barn, 
gan är huruvida de skola få lära sig nöd- på allt sätt stödja dessa publikationer! oavsett deras politiska åskådning - och 

utan att skicka ut dem. Vart skulle det torftigt läsa och skriva sitt modersmål. 
Valfritt. En enkel och praktisk åtgärd, 
som Sverige har mycket litet att förlo- 
ra på. 

Hr Löfgren i Boden hade endast en 
sak att erinra mot förslaget: Att det kom 
15-20 år försent. När ungdomarna 
från dessa trakter vid 2 1  Ar komma till 
Boden ha de ofta glömt svenskan från 
skolan och vid 30 är äro de nästan anal- 
fabeter, svenskan från barndomen ha de Två kurser hållas årligen med högst 8 elever i vardera. 

Kursavgiften utgör 300 kronor för varje elev. 
Varje tandsköterskekurs omfattar en undervisningstid av 1 4  må- glömt och finskan, som talas i hemmet 

nader. Ny  undervisningskurs börjar den 15 september och den 15 ha de varken lärt sig att läsa eller skriva. 
mars. Tiden for jul- och sommarferier bestämmes av lärarrådet. Ecklesiastikministern framhöll att de 

Den som vill bliva antagen som tandsköterskeelev, skall under 
augusti, respektive februari till tandläkarinstitutets inspektor in- 

30,000 människor som det här gäller ju 

sända ansökan därom med bifogande av åldersbevis, merithand- är en mycket liten del av Sveriges invå- 
lingar samt Iikarintyg angående hälsotillstånd. Beslut om anta- nare. Men ett gott kulturbelägg är män- 

niskornas respekt för varandras sprak. gande av elev fattas, efter kursföreståndarens hörande. av tand- 
Vi ha praktiskt taget utrotat analfabetis- läkarinstitutets inspektor inom en vecka efter ansökningstidens 

utgång. men i vårt land. Men det är en dyster Så länge medel finnas disponibla, utdelar lärarrådet vid avslut- 
sanning att denna fara dock hotar en del ningen av varje tandsköterskekurs ett stipendium å 450 kronor. 
av vart folk. Ett sprak - vad det nu än Stipendiet tilldelas behövande kursdeltagare som med goda vitsord 

genomgått kursen. Stipendiat är skyldig att efter avslutad kurs 
under 3 månader tjänstgöra såsom tandskoterska vid institutet. 
Över dylik tjänstgöring skall lärarrådet lämna särskilt vitsord. 

folk, en kulturell angelägenhet av första 
rang. Det är på tiden att rättvisa skipas. Prospekt erhålles å Tandläkarinstitutets exp. 

Regeringsförslaget bifölls i bada kam- 
rarna. Elsa Svartengren. 

Pro- “Gift kvinnas Från 
en tydligen mot nazismens Führer-ideolo- nationalitet” 

i dyster verktighet. rikdagsläktaren 

Gustav Klackenberg. annars leda? 

Tandläkar institutets 
tandsköterskekurser. 

heter - är en värdefull tillgång för ett 



Kultur och historia 
eller historieplugg? 

(Forts. fr. sid. 1.) 
levande, att den över huvud taget bibrin- 
gar adepten den allra minsta (värdefulla) 
kunskap om folkets liv medan våra mer 
eller mindre krigiska kungar levde mer 
eller mindre rövare?. Inte är det någon 
historiebildning man har med sig från 
skolan, för vilken lektorer och adjunkter 
suttit och plitat ihop den ena ensidiga 
och stereotypa läroboken efter den andra 
(ty de flesta är av någon underlig anled- 
ning mycket lika) med årtals- och kunga- 
historier. Och inte vidare klyftiga bru- 
kar heller de mera »levande» partierna 
vara, de som skola väcka intresse och 
hålla det hela på ett ledigare plan. I min 
skola lästes ända upp på gymnasiet en 
lärobok, som eleverna roade sig med att 
sitta och rätta svenskan i. Följande lilla 
passus, som jag citerar ur minnet, väckte 
alltid vår ohöljda förtjusning. Det var 
på tal om franska revolutionen: %Folk- 
massor strövade omkring på gatorna, 
som alla på ett givet tecken vände sig 
mot Bastiljen.» 

Det lär knappast finnas någon för all 
historieundervisning falskare sats än den, 
att svenskarnas historia är deras konun- 
gars. Det är rena döden för all historisk 
bildning över huvud taget. Det finns en 
och annan i vårt land som också målmed- 
vetet och med talande bevis sökt veder- 
lägga och råda bot för detta lika horribla 
som ansvarslöst enkla betraktelsesätt, på 
sin höjd lämpligt för småskolan men ab- 
solut ej i gymnasiet. Till dem tror jag 
man far räkna Ernst Klein, vars förnäm- 
liga verk Bilder ur Sveriges historia hör 
till milstolparna i åskådning, givande histo- 
rieundervisning. Detta genialt enkla och 
stora verk, som utgivits av Nordisk Ro- 
togravyr under överinseende av amanu- 
ensen Anders Billow, vittnar högt både 
om författaren och svensk bokkonst. Då 
det väl dock som lärobok måste ställa sig 
för dyrt, 28 kronor far två delar, vilket 
man dock måste betrakta som i och för 
sig synnerligen billigt för ett sådant både 
andligt och lekamligt praktfullt verk, finns 
det intet annat att tillråda, än att alla 
skolor i Sveriges land inköpte ett antal 
exemplar, vilka under vissa timmar kunde 
lånas av vissa klasser i och för högläs- 
ning och tittande på gubbar, vars make 
man nog aldrig lär få skåda som under- 
visningsmaterial. 

Där finns praktiskt taget allt, som är 
viktigt och roligt att veta från tidernas 
morgon, då isen lämnade Skåne och ren- 
flockar strövade över tundran, till den 
dag, då doktor Artur Hazelius 1872 öpp- 

nade sitt museum, vars stora tanke var all 
Sveriges kultur i bild. Där finns bönder 
och kyrka, borgare och kungar, bygg- 
nadskonst och smideskonst, vävnad, pryd- 
nadssaker, vapen och folkseder. Där finns 
slott och stilar, munkliv och runstenar, 
hednatro och myntväsen, allt i utsökt text 
och bild. 

Det sista skriket om skolreform har ju 
gällt konsthistoriens upptagande på sche- 
mat. Konsthistorien är ett mycket tillta- 
lande ämne, ett elegant ämne, som dock 
bara har det felet att det är alltför ele- 
gant att ensamt inga i skolschemat, där 
det givetvis så småningom kommer att ur- 
arta till rena råpluggandet, där eleverna 
skall hålla reda på varenda liten målare, 
fresk och kyrka sen hedenhös. 

Men skolschemat är trångt. Det går 
inte bara att peta dit ämnen hur som 
helst i obegränsad mängd. Något måste 
därför reduceras av de redan befintliga. 
D. v. s. reduceras som tidsupptagande 
särämne, men ej till innehåll. Det som väl 
bäst skulle lämpa sig för en sidan apte- 
ring vore det ämne, som nu  även på gym- 
nasiestadiet kallas rätt och slätt Kristen- 
dom. Det består av tre element, etik, 
moral och kyrkohistoria. Om man later 
etiken och moralen ingå i det ämne, som 
nu, med orätt, ka l las  filosofi (dess rätta 
namn vore logik eller psykologi) och hän- 
för kyrkohistorien till det nya ämne, som 
här skall konstitueras, och som väl bäst 
kallas för kulturhistoria, så f inns  det åt- 
minstone plats på schemat för ett sådant. 

Detta ämne, kulturhistoria, skulle alltså 
innefatta de mera »levande» elementen i 
historieundervisningen (utvecklingen, tids- 
strömningarna), konsthistoria (med vik- 
ten lagd på stilriktningar) och kyrkohi- 

doms- och idéhistorien i Uppsala. Där- 
med skulle eleverna få den för varje indi- 
vid oumbärliga ingrediensen i vad som 

lans sak att se till. Och en gymnasist 
skulle inte behöva stå svarslös eller stam- 
mande inför frågan: vad menas med ba- 

västerländsk odling, i vad mening var 
Olof Rudbeck ett uttryck för stormakts- 
tiden? O. s. v., alla mycket enkla fakta. 

storia, alltså i allo en miniatyr av lär- 

kallas allmänbildning, vilket j u  är sko- 

rocken, basilika, Augustinus’ insats i 

Johan Falck. 
- 

Folkomröstning 
i Österrike. 

(Forts. fr. sid. 1.) 

gandateknik eller hotelser. Det måste 
finnas en neutral instans, som ögonblick- 
ligen kan vederlägga vallögner och 
skymfliga uttalanden. Den röstande måste 
veta att han, även om han på valdagen 
kommer att räknas till minoriteten, för- 
blir en aktad medborgare, skyddad för 
hämndförsök. Allt detta är villkor, som 
icke uppfyllas i Österrike. E n  folkomröst- 
ning här vore icke en folkomrösining utan 
ett borgarkrig. 

Hitler skulle kosta på miljoner och åter 
miljoner för att nedslå den österrikiska 
saken. Hans anhängare skulle kunna 
kasta ut pengar genom fönstret, de skulle 

Stina Mörner: 

"De Blindas Vänner” i Halland. 
Synpunkter och utdrag ur dess verksamhet. 
H mycket om de blinda och hur deras 
iiitressen tillvaratagits i de olika länen, 
att det ju nästa bara blir ett upprepande, 
när vi i de län som komma senare i ar- 
tikelföljden skola lägga fram vara syn- 

punkter. Halland ski l ja  v i  oss något från 
de andra länen, därigenom att vi arbeta 
utan understöd av landstinget. Vi ha 
hittills kunnat göra detta genom använ- 
dande av frivillig arhetskraft och till följd 
av vart relativt mindre antal blinda. Av 
dessa äro dessutom ungefär två tredje- 
delar över 60 år. 

Vi ge alla blinda årliga understöd från 
10 till 1 0 0  kronor i mån av behov och ut- 
betalas dessa - för att sprida glädje till 
julen - i början av december. Därtill 
kommer naturligtvis all slags sjukhjälp, 
hyres- och rabattbidrag när det är be- 
hövligt. 

Om också hjärtat ömmar mycket för 
dessa gamla i mörker och oftast i små 
och tunga förhållanden, så anse vi dock 
att hjälpen t i l l  största delen måste kon- 
centreras på de arbetande blinda och i 
synnerhet på de unga hantverkarna som 
komma ut ur skolorna och nu skola söka 
sitt levebröd. For dem är det dubbelt 
svårt i början av kampen för tillvaron 

eningen framför allt giva dem ett ett kraftigt 
stöd med hjälp. Personliga besök hos 
'dem ha visat sig vara synnerligen välgö- 
rande och förmånliga. Vi ha upprättat i 
Halmstad en försäljningscentral, som in- 

avdrag och sedan försäljer desamma. 
Föreståndarinnan för denna central, f ru  
Modigh, är outtröttlig i sitt arhete och 
har till motto »Får man nej en a två 

man är ihärdig., Det har även visat gott 

inte rygga tillbaka för några medel, var- 
ken för den mest raffinerade, bedövande 

mutor, hotelser. Österrikiska regeringen 
skulle omöjligt kunna arbeta med samma 
metoder. Framförallt vore den aldrig i 
stånd att finansiera sin propaganda med 
motsvarande penningsummor. En fattig 
sex-miljoners-stat kan i detta hänseende 
omöjligt mäta sig med ett sextio-miljo- 
ners-rike, vars regering inte känner till 

köper kontant deras arbeten utan något 

gånger, så får man ja tredje gången om 

propaganda, eller vilka lögner som helst, 

gäller utrikespolitiska erövringar. Frank- 
rike, England och Italien vore tvungna att 
ställa 100 miljoner schilling till Schu- 
schniggs förfogande - för finansieran- 
det av hans valfond - om ens en skymt 
av fair play skulle råda vid omröstnings- 
kampanjen. Men det kommer dessa sta- 
ter inte att göra, och ännu mindre kunde 
förstas Schuschnigg ta emot en sådan 
gåva. 

Det ligger därför i demokratins intres- 
se att Osterrike förskonas från en om- 
röstning. Detta kan förefalla som en 
paradox, men det är så. Folkomröstnin- 
gens vackra tanke får inte kompromette- 
ras värre än som redan skett. Det miste 
vara en önskan hos alla uppriktiga de- 
mokrater, som ännu ha känsla för hur ett 
fritt folkbeslut bör komma till stand. 

Wien i febr. 1935. 
Alex von Muralt. 

resultat och på så sätt har omsättaingen 
av deras arbeten ökats i avsevärd grad 
Föreningen står för frakter och andra 
omkostnader. 

Vidare förhyra vi i Halmstad en verk- 
stad där f. n. tre unga hantverkare ar- 
beta. På landsbygden ha de där etable- 
rade utrustats med goda verkstäder, vil- 
ket kunnat ske genom hjälp från såväl 
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd 
som De Blindas Förening i Stockholm. En 
horsthindare har dessutom fått ett torg. 
stånd att användas på torgdagar i den 
angränsande staden. Ombuden i de andra 
städerna arbeta av alla krafter för att 
skaffa inom deras områden bosatte 
skyddslingar arhete. Glädjande nog tycks 
allmänheten mer och mer få klart för sig 
att den bör gynna de blinda och att 
dessas arbeten äro välgjorda och starka 
och därför stå sig i konkurrensen med de 
billigare fabriksvarorna. Någon resande 
försäljare ha vi ej vågat oss på ännu. 

Vi äro mycket tacksamma mot vår läns- 
press som överallt i sina tidningar dag- 
ligen ger allmänheten en påminnelse ge- 
nom blänkaren »Köp de blindas varor,. 
Detta kostnadsfritt. Likaså mot Orkester- 
föreningen som alltid bistår med några 
fribiljetter. De Blindas dag har tyvärr i 
flera år givit oss ett sällsynt sorgligt 
oväder men det som inbragt pengar är 
den stående årliga fotbollsmatchen mellan 
kända damer och herrar i Halmstad. Re- 
kommenderas! 

I föregående artiklar i Tidevarvet ha 
uttryckts bekymmer över dessa blinda, 
som stå i gathörnen, och deras maskera- 
de tiggeri. Sorgligt i sanning. Däri in- 
stämma vi  till fullo, ty Halland, enkan- 
nerligen Halmstad måtte vara en ut- 
märkt arbetsplats för utomstående dylika. 
Deras hemort är alltid andra län. Detta 
är för oss synnerligen obehagligt, då så- 
väl allmänhet som press undra vad orsa- 
ken är, då ju våra egna blinda ej behöva 
dylikt existensarbete. 

Vad statens' 500-kronorshjälp till de 
blinda angår så får man livligt hoppas 
att Riksdagen gör en snar ändring och 
later dem få hela summan oberoende av 
annan pensionering och utsträcker tilldel- 
ningen mera vidsträckt än nu är fallet. 
Då jag nu nedlägger mitt 1 4  års arhete 

i de blindas tjänst är det med vemod och 
saknad jag lämnar det. Det har gjort 
mitt liv rikare i känslan av att kunna i 
någon ringa mån skänka någon person- 
lig glädje till mina arma medmänniskor 
och lärt mig förstå ett liv utan seende. 

Till alla mina medhjälpare i styrelsen 
som troget följt mig i dessa ar, icke minst 
min goda blinda fröken Johansson som 
varit mig ett gott stöd, giver jag mitt 
varma tack. 

Jag är övertygad om att nya synpunk- 
ter och nya möjligheter i detta arbetsfält 
skola uppstå under den kommande led- 
ningen i Hallands län till gagn för mina 
kära blinda. 

“Brand” i Radio- 
teatern. 

Ibsens »Brand» gör ett mäktigt intryck I även i vara dagar. Det känns befri- 
ande att få framförda till diskussion 
idéer, som tager sikte på människans 
strävan i hennes evighetsutveckling och 
inte bara kretsar kring hennes mera till- 
fälliga livsförhållanden på denna jord. 

Dramat är ingalunda bundet vid sce- 
nen, dess anda ligger helt i orden. Detta 
kunde ånyo konstateras vid Radiotjänsts 
framförande av dramat häromkvällen. 
Recitationen i och för sig var mäktigt 
gripande, medan de små ansatserna till 
scenisk hörselinramning snarast verkade 
överflödiga. Fråga är väl också, om inte 
vid ett framförande inom begränsad tid- 
rymd man hellre bör stryka musiken än 
väsentliga delar av texten - det måste 
ge en skev uppfattning att som nu nästan 
helt borttaga fogdens roll, och likaså 
saknade man de underbart poesifyllda 
stroferna mellan Agnes och Einar. För 
min del är jag övertygad, att detta vä- 
sentligt skulle höjt framställningens vär- 
de. Men om olika meningar måhända ra- 
der pa denna punkt, torde dock en abso- 
lut enighet uppnås om olämpligheten i 
tilltaget att lägga in en del sammanbin- 
dande och beskrivande verser, som utan 
minsta övergång gled in i texten. Det 
var väl inte meningen att ge en Gierov- 
Ibsen-afton? I så fall borde det angi- 
vits i programmet! 

Gabriel Alw spelade Brand. Herr Alw 
är en utomordentligt skicklig recitatör. 
För ironin hos Brand hade han utmärkta 
uttryck, så lästes strofen om den mänsk- 
liga uppfattningen av kärleken alldeles 
mästerligt. Aven vekheten och reflektio- 
nen betonades. Men detta är dock inte 
det väsentliga bos Brand - han är fylld 
av. brinnande ande, hänsynslös kamp och 
den övermänskliga högheten. hos den 
som statt ansikte mot ansikte med Gud. 
Allt detta rädde herr Alw inte med. Han 
är ingen fjällviddernas man. Hans makt 
över människoskarorna blev absolut oför- 
ståelig. 

Märta Ekström gav Agnes med inner- 
lighet och känsla, men hennes stämmas 
möjligheter är alltid torftiga. Av de 
övriga medverkande minns man Maria 
Schildknecht som modern och Carl Bro- 
vallius som läkaren, men även det unga 
gardet, representerat av Karin Carlsson, 
Marianne Löfgren och Signhild Björk- 
man, bidrog till ett helgjutet resultat. 

Karin Schultz. 
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