Första september-

Alma Söderhjelm:

Förtroende efterlyses.

rörelsen.

Roligt? Vad för roligt skulle jag
haft? Jag väntade fem spårvagnar som
voro fulla och fick stå på den sjätte.
Jaså Jag trodde, att ni skulle fortsätta, men inte ville ha oss med...
Förtroende efterlyses.
En dag kom en herre till mig för att vi
skulle gå ut och köpa en julklapp till hans
fru. Jag hade lovat att »råda» honom
Det var som om ödet velat ordna det
tråkigt för oss. T y just när vi kom ut
genom min port, stötte vi på henne, frun.
vi hade pratat och skrattat och förefullo
kanske att ha trevligt. Hon såg på oss
från den ena till den andra, och sade
purken:
Jag tänkte för en gängs skull
komma och hälsa på dig. Men j a g skall
inte störa:
ja,vi har en liten hemlighet, sade
han snällt.
S& den här gången gissade
du rätt. Du stör oss verkligen.
Hon svängde på klacken och började
gå framför oss Det såg fånigt ut.
Nu är du dum, sade jag.
Jag undrar, om jag inte tvärtom är
ovanligt klok, sade hon. Och vart allt
argare.
Hon gick med oss tills det blev odrägligt. Då gjorde han ett tecken till mig,
och så gick han hem med henne. Och
julklappen fick han köpa ensam.

- J a g trodde naturligtvis, att Du hade
tagit parti emot mig..
I tjugu Ar hade vi varit vänner. Efter att
ha prövat min vänskap på alla de sätt,
och inte en enda gång under Aren ha
funnit den för lätt, hände det henne nåOmständigheterna fogade
ituationen av i dag såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt har got tråkigt
på nytt gjort frågan om kvinnornas uppror mot kriget brännande så att jag var upptagen just då av ett
aktuell. Tidevarvet har därför ansett tidpunkten lämplig att införa en arbete och lät några dagar gå utan att
ringa. Sedan ringde jag och de glömde
sammanfattande redogörelse för 1-septemberrörelsen.
Sammanställningen har utförts av sekreteraren i Arbetsutskottet att framföra mitt budskap. Därefter fick
red. Carin Hermelin på grundval a v till dags dato samlade dokument i Jag flera gånger svaret att hon inte kunFörsta-septemberrörelsens arkiv. Den slutliga redaktionen är gjord uv de taga emot mig. Och när jag äntligen
kom till tals med henne sade hon: jag
ElinWägner.
Början göres med en första artikel, som redogör för förhistorien fram trodde naturligtvis
Hade då alla dessa tjugu Arens vänskap
till motet i Auditorium den 1 september 1935.
ej förmått inge henne förtroende till min
vapenlösa uppror mot har för dem alltid synts som en nödfalls- känsla?
kriget» är ett uttryck Som skapa- utväg Och försvar ett skydd för freden.
En dag sade en herre och en fru av
des i juli 1935. Bakom denna formel ligDet är denna linje som nu Omfattas av mina bekanta till mig: Vi kan åka hem
ger dock en gammat historia, säkerligen de breda lagren av kvinnor Då stats- dig.
lika gammal som kriget självt. Ty kriget männen säga dem att detta alltjämt är
Det är alldeles onödigt, sade jag.
har alltid varit ett spel med allt av kvinna den framkomliga och riktiga politiken tro Ni bor ju strax invid, jag tar spårvagnen
fött och skapat, alltid tillintetgjort resul- de detta. trots att krigets snabba och på Norrmalmtorg och kommer direkt
taten av hennes kärlek, möda och vård- fasansfulla urartning gjort en annan in-. hem.
nad. Men då städernas eller hemmets ställning nödvändig, trots att krigaren
Jag har dessutom samma väg, sade
portar hotat brista under en fiendes an- mast medge att han icke Iängre kan lova en herre, som jag kände.
lopp, har nödvändigheten att försvara just att skydda dem. Kvinnorna klänga sig
När vi råkades nästa gång frågade
de av kvinnan skapade värdena legat tyd- förtvivlat fast vid begreppen försvar och frun:
Nå hade du roligt sedan
lig och klar. Kvinnan har i ett sådant försvarskrig Som icke längre äga sitt
När sedan
läge måst acceptera kriget, söka skydd gamla innehåll Den manliga värderinNå- då efter det vi hade slilts om
bakom sin krigare, hjälpa honom, uthär- gen, som bjuder att man satsar på för- lördagen?
da med honom. Uppror har hon endast svaret de värden man ville försvra tillkunnat göra där hon vägrat låta över- lämpas över hela Iinjen Kvinnan förmån
tyga sig om a n okynneskrig och eröv- icke göra sig gällande som fredsfaktor.

En kvinnorevolt mot kriget.

S

Vad har

hänt?

MITTERADES
FÖRSVARSPROPOSITIONEN

RE-

försvarsutskott på 24 medlemmar Regeringen fick utstå en hård dust
för sitt s. k. »underbud». Sympatierna
ligger tydligen närmare försvarskommis-

särskilt

donens förslag.

Socialdemokratiska KVlNNOFÖRBUNDEThar
varitsamlattill

kongress i Stockholm med 220 ombud
från hela landet. Till ordförande efter
frusigneVessman som avsagt sig, valdes fru Disa Västberg. Frågor om ungdomsarbetet och förbundets uppgifter in-

far de stundande valen har behandlats
HITLERS SVAR överlämnades i onsi London av Ribbentrop

Hitlers

»Kvinnornas

Tyskland beklagar att det ej kan gå in ringskrig tjänade hennes intressen, eller
på Locarnomakternas förslag men bety- då hon blivit utom sig över de lidanden
gar Sin goda vilja till fred Och samför- kriget förorsakat henne och hennes barn.
stånd Hitlers fredsplan innehåller fölEnstaka kvinnor ha alltid funnits i hijande punkter alla ifrågakommande nu- storien som genom ställning och begavtioners likaberättigande och likvärdighet, ning ha varit i stånd att med självstänundertecknat av nonaggressionspakt digt omdöme överblicka och direkt eller
inom fyra månader med Tysklands västra
grannar
han nämner ej med ett ord
några liknande planer rörande sitt förhållande till Sovjet och Tjeckoslovakiet,
Tyskland förbinder sig att ej förstärka
trupperna i Rhenlandet eller flytta dem
närmare Frankrikes och Belgiens gränom dessa makter iaktta detsamma
ser
föreslår tillsättandet uv en kommission
för kontroll uv fördragets efterlevnad,
underhandiingar efter franska valen under brittisk ledning om 25-årig nonaggressions- och säkerhetspakt. Vidare lovas
undertecknandet uv luftpakt.
Tyskland är berett att sedan ingå i
folkförbundet.
KYRKLIGA OCH MILITÄRA BANOR
öppnas för kvinnor enligt ett beslut
av norska odelstinget
efter en stormig
debatt med 64 röster mot 38. Redan för 40
år sedan var frågan uppe för första gången. För två år sedan fälldes den i lagtinget, där den kanske också nu faller
igenom.
N SEGER FÖR KVINNORNA har
vunnits i engelska underhuset, där
Ellen Wilkinsons, arbetarpartiet, resolutionsförslag om att kvinnor ud vissa
tjänstemannaposter omedelbart skola tillerkännas samma löner som män antogs
med 156 röster mot 148. Beslutet var ett
nederlag för regeringen, som motsatt sig
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resolutionen

(Forts. A sid. 5.)

PierGudro:

upproren mot krigen bli isolerade och
lätt kuvade, då de icke ha den samlade
kvinnoopinionens mäktiga stöd.
När kvinnans hat mot kriget tar form
av motstånd, vägran, strejk, är detta ett
arhelst det finns möjlighet att intecken på att situationen är förtvivlad.
skränka allmänt samarbete och öka
Ännu under världskriget kunde de
all Sorts misstro är energin stor i dessa
indirekt öva inflytande på politiken. Krig
(Forts. å sid. 6.)
dagar. Ett exempel därpå är det nyss
avslutade Rom-mötet mellan Mussolini,
Schuschnigg och Goemboes.
Till synes förefaller det ej så Sällan
har en konferensinramning varit så lysande, sällan skåltalen så översvallande.
Men skrapar man en smula efter vad som
SOM
döljes där bakom, träder annat än belåvårt lands största kvin- tenhet och tillitsfull vänskap i dagen.
Ty vad är det som i Rom underskrinoorganisationer, ger
anledning till eftertan- vits? Jo, en försäkran att ingen av de
ke. Vi veta, att det po- tre makterna
Italien, Osterrike och
litiska och sociala in- Ungern
får begynna politiska förhandtresset alltid legat Signe lingar de där beröra Donau-spörsmalet
Vessman i blodet. som utan att dessförinnan ha frågat de andra
helt ung anslöt hon sig om lov. Med andra ord: att Stresas fredstill den socialdemokra- arbete även på denna punkt numera slatiska ungdomsrörelsen gits i spillror och det beramade närmanoch ett par år senare till det mellan Österrike-Ungern och Lilla
den scoialdemokratiska Ententen än en gång omintetgjorts.
kvinnorörelsen.
Snart
Det vill säga, Mussolini har på nytt
därefter Aterfinna vi fru vunnit seger för sin ovilja att erkänna
Vessman på förtroende- Lilla Ententen som obrytbar enhet.
Poster. 1906 blev hon Mussolini tillåter Osterrike och Ungern
ordf. för Kvinnornas att sluta bilaterala ekonomiska pakter
Fackförbund, ett UPP med sina grannländer. Underförstått:
drag som krävde att tillåter österrike förverkliga det nyss avorganisera kvinnorna i talade spannmålsfördraget med Tjeckoigne Vessman, Sveriges Socialdemo- olika delar av landet, föra löneunder- slovakiet. Men Italien vill inte veta av
ordförande, handlingar och upprätta avtal med ar- pakter
ekonomiska lika litet som polihar vid Förbundets under denna vecka betsgivarna. De kvinnliga yrkesgrup- tiska
mellan gruppen Österrike-Ungern
hållna fyra dagars kongress avsagt sig perna förvärvade 1908 rätt att an- å ena sidan och Lilla Ententens helhet
sitt ordförandeskap och bestämt avböjt sluta sig till motsvarande manliga fack- å den andra. Kilar mellan Rumänien,
förbund och 1909 anslöto sig sömmer- Tjeckoslovakiet, Jugoslavien få slås Band
återval.
Vi känna alla Signe Vessman, så att skorna till Skrädderiarbetarförbundet, då som ännu fastare knyta dessa tre stater
ord kan tyckas överflödiga, men vetska- fru Vessman under några år blev deras samman, får ej bindas.
pen att hon ej längre står som ordföran- ombud i detta förbund. Fru Vessman var
Det var j u annars just detta närmande
de för det förbund, vilket under hennes också medarbetare i Morgonbris alltifrån mellan de av Romprotokollen (från mars
ledning arbetat sig upp till att bli en av
1934) förenade staterna och Lilla Enten(Forts. å sid. 4.)

signeVessman
går

förbundsordförande
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Inga extra-valser.
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ten plus Frankrike och Polen, som förut-

I

sågs föret medelst Mussolinis och Lavals

uppgörelse i Rom januari 1935 och sedan

i Stresa i april detta nyssnämnda Ar. Re-

dan dagen för begynnelsen av den stora
Donau-konferens som skulle skapa fred,
»evig, bestående fred» i Donau-iiinderna
och därmed »inte bara i Centraleuropa
men även på Balkan» telegraferades och
telefonerades från Stresa ut över hela
världen. Men det var i april, som sagt!
Få veckor senare hade England gripits
av sin skräck för vittsvävande italienska
Planer, och så fick över huvud fredligt
återuppbyggnadsarbete läggas åt sidan.
Och när nu Mussolini beordrat
Schuschnigg och Goemboes till Rom är
det. som sagt, först och främst för att
underskriva löftet att icke våga extravalser med andra kavaljerer
Italien
österrike har, som bekant, trevat sig allt
närmare mot Prag. Ungern stärker dagligen tacksamhetsskuld och beundran
gentemot Berlin. Men nu, den 23 mars,
har bägges ledare satt sina namn i pant
på att österrike och Ungern bilda ett
block samman med Italien och därför,
som påpekats, ej kunna visa någon som
helst utrikespolitisk aktivitet utan att h a
bett Rom om lov. Romskall kontrollera)
(Forts. A sid. 4.)
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materiella syften och möjligheter.
Helt naturligt ligger därför så många

Och de ha samma rätt, som släktet i
alla tider haft att förebrå ett föregående släkte dess felsteg. Men synen
blir alltför utåtvänd genom överflödet på uppfinningar. Det skall gå
fort bara för fartens skull. En olyck»Tiden är kort över allt detta», mer att bana sig väg. Men det gällig överdrift. Och erfarenhet, framheter det! Och hur historien och ler, att det b!ir nu.
för allt överlägsenhet i någon form
livet än gestalta sig, släkte efter
kvinnor äro medansvariga.Men
ha för närvarande kommit att stå
släkte går och kommer och går igen. hur är det med vår samhälleliga
Iågt i kurs. Det är förklarligt i tekHur än de yttre förhållandena te sig maktställning! vi ha vår medbornikens århundrade och antagligen
i det vi kalla stort eller smått, var garrätt och våra organisationer Äro
snart övergående, men för tillfället
är
enskild människa måste alltid gå sin de livsdugliga? Givetvis.
synnerligen ogynnsamt. Det förtaväg från vaggan till graven. Men vi de instrument, vi ha att bruka. Det ger i stor utsträckning det modernas
människor ha en olycklig vana att sägs visserligen ofta av både män
inverkan. Hur gärna vi än ville
Iåta oss imponeras av massverkan och kvinnor, att vi inte använt Var
skymta en ny dag, inger det inte
utan att därför kunna senare i stort. vi medborgarrätt
Ha de tänkt sig
trygghet. En sådan moderiktning
låta oss vilseföras att förlägga histo- för innan de sladdra? vi ha haft den
ger
liksom alla moderiktningar
riens tyngdpunkt till krig och freds- i 15 år Vad är det för att bekämpa
omedvetet fritt spelrum för mycket
slut mellan folk och Iänder, onatur- århundradens fördomar! Men där
av mänsklig fåfänglighet och svagliga rustningar möjliggjorda genom ligger två snaror i vår medborgarhet. Vad kvinnorna beträffar, ar det
teknisk färdighet, förhandlingar mel- rätt som kan förtaga dess makt. Att
klart, att männen under sådana förlan stormakterna och pakter, som söka egen framgång före saken
hållanden ha förträffliga vapen att
snarligen brytas. Det kunde vara enligtgammalt föredöme! Och därtill
utestänga dem från samhällsarbetet
någon tröst i en tröstlös tid att tänka att söka behaga männen
för att
det är så lätt att kasta dem ur saatt allt detta, som till synes sker
själva få det behagligt och så komma
deln om inte annat för ålderns skull.
hur ohyggligtdet än må vara
lik- fram. Det har inte hunnit visa sig
Vi veta att alltifrån Lysistrates tidoch
väl är utanverk. Det är en följd av än i så stor utsträckning. Men nu
före den ha yngre kvinnor mer behamänniskornas utveckling eller brist kommer prövotiden. Hela framtiden
Det är inte så Svårt
gat
på utveckling och deras oförmåga ä r beroende av, hur vi bestå det proatt förvärva männens ynnest. Men
och långatt som massa bibehålla sin indivi- vet. Ska vi mödosamt
det kan kosta för mycket. Och kostar
dualitet. Det vi kalla historia och sammare
arbeta oss fram genom
det vår självständighet, ligger vägen
världshändelser, regeringar och be- vårt rättmätiga medborgarskap och
öppen att förstöra våra organisatioslutande församlingar är bara ett med självständighet fylla våra plikner och vår möjlighet till sammansamlat och ofta missvisande uttryck ter mot samhället? Och det, när en
hållning, innan vi hunnit arbeta oss
för de enskilda människornas stånd- ny tid håller
att arbeta sig fram
punkt Detta är det ständigt uppre- och hotas att bli förkvävd av reak- fram till självständighet och ett självständigt samarbete mellan män och
pade och alltidofullkomligaförsöket tionen! Och när det gäller krig eller
kvinnor. T y det är ett sådant samatt ordna gemensammayttre angelä- fred! Eller välja vi den mycket bearbete vi syftat till, allt sedan vår
genheter genom en samlad aktion, kväma och korta vägen att ställa oss
medborgarrätt blev erkänd
vare sig i stater, partier eller grup- in hos männen och nöja oss med de
Vemodigt är livet Och mörk synes
per. Det missvisande och misslycka- smulor som falla från dessa herrars
världen! Men inför tidens allvar
de är, att två faktorer här spela en bord. Välja det »klokaste»
som
och var enskild människas ansvar, i
framträdande och till synes avgöran- politiken blivit beskylld för att nödde roll. Utan att förneka deras otve- gas för människornas feghets och tron på livets andliga krafter och
deras makt
Iåt oss mötas över
tydliga
fast tillfälliga makt, är dåraktighetsskull! Vinna en billig,
både gamla fördomar och nya. Det,
det nödvändigt, särskilt i tider som tvivelaktig och osäker framgång?
som skall bestå har varken tid eller
dessa, att göra klart för sig, att det Men inom överskådlig tid komma
ålder. Men stundens oeftergivliga
finns andra och påtagligen starkare fram åtminstoneett tuppfjät!
bjuder oss att samlas kring
makter i världen än våld och pengar.
vi ska inte gå in på om där finns krav
framtiden. En framtid som brukar
Starkare
ty de ha ej kunnat ut- några tecken, som tyda på varthän
teknik Och denna världens gångbara
plånas under seklernas gång, varken det pekar. Det återstår nog så kort
mynt utan att missbruka dem i blind
av teknisk fulländningeller mänsklig tid tillsutvecklingen ger svaret. Bara
En framtid som låondska. Den andliga utvecklingen, en överblick över Iäget. Det är all- avgudadyrkan.
ter tanke, hjärta och förnuft söka
var enskild människas själsstrider, varstider. Världen är i djup nöd.
med utbyte Och umlivsöde och gärning, arvet de lämna Människorna ha inte kunnat bära sin
gänge mellan stater, byggande på att
genom att under jordelivet ha ökat tekniska skicklighet. Det har förrätt tillkommer alla folk och alla eneller minskat måttet av andlig kraft svagat insikten om nödvändigheten
skilda Andlig tillväxt och utvecki världen, det är i djupaste mening och betydelsen av andliga värden.
mänsklighetens historia.
Mammon har trätt i förgrunden. Syn- ling är målet
Svenska kvinnor, besinnen Eder!
Läget av 1936 kräver handling. nerligen olägligt. v i kan säga ödesSka de yttre maktfaktorerna få göra digert. T y alltifrån den i sig själv
sig gällande! Var det demokratiska ohyggliga franska revolutionen bar
genombrottet endast ett bländverk, det fram genom den nyvaknade libesom lyste och försvann! Vi ha inte ralismen och socialismen till Iösenrätt att säga så även med de natt- ordet: demokrati. Allmän medborsvartaste diktatursträvanden inför garrätt för män och kvinnor började
OSS. Tro vi på demokratin, måste slå igenom här och var, även i vårt
vi också tro på dess inneboende tand. Men så kom reaktionen med
kraft, som nu eller framdeles kom- förlig vind. Världskriget! Okade

allt detta."
vi

Det

männen

@

samhällsformer

ManWalinkanärinteborta.fatta

att Ingeborg

Hon var som en

fura i skogen, stark, reslig och oböjlig
och det kändes alltid som om hon skulle
kunna stå emot vilka stormar som helst.
Nu har hon fallit för dödens lie. men vi
som följt hennes livsgärning. som beundrat och älskat henne. för oss kommer hon
ändå alltid att stå som furan i skogen,
som symbolen för rakryggad rättrådighet och omutligt allvar i gärningen.
Det var inga banade vägar hon hade
att gå i sin livsgärning När hon som chef
för seminariets hushållsskolabörjade utbilda lärarinnor i huslig ekonomi, var
detta arbete nytt och okänt, betraktat med
misstro av många med överdrivna förhoppningar av andra. Jag var själv en
av hennes första elever och kan vittna
om hur hon fyllde oss med iver och ansvarskänsla för det pionjärarbete vi hade
att utföra, hur hon lärde oss att se denna
gärning i sitt stora sammanhang, och jag
vet hur den fostran jag genom henne fick'
har varit mig en hjälp på alla mina mänga
senare arbetsfält
Bakom singärning som statens konsulent i huslig ekonomi fick hon sedermera
tillfälle att utsträcka sitt inflytande till
hela landets skolkökslärarinnekår och
som mångårig ordförande för deras sammanslutning har hon på alla sätt bidragit till att förbättra denna kårs ekonomiska och sociala ställning och att hålla
intresset och ansvaret för medlemmarnas
gärning vaket. Hon kommer förvisso att
saknas och sörjas i varje skolkök i hela
vårt land Men även på andra områden
har hon kämpat för att förbättra kvinnornas villkor och för att göra dem dugliga, ansvarsfyllda och målmedvetnai sitt
arbete. Som ledare för kårsammanslutningarnas Centralråd, Medborgarförbundet och Svenska Open Door Gruppen och
som styrelsemedlem i Internationella
Rösträttsalliansenhar hon gjort insatser
som komma att sätta märken i framtidens
kvinnohistoria
Vi äro många som sörja Ingeborg Walin och vi äro också många som alltid
komma att minnas henne som en rakryggad förkämpe för vår sak, som en ädel
och stark personlighet i vilken intet svek
var
Kerstin Hesselgren.
Ingeborg

Walins jordfästning på ons-

dagen i S:ta Klara kyrka blev en gripande och storslagen högtidlighet. Där voro
talrika representanter för alla de verksamhetsområden,där hennes arbetsförmåga intresse och hängivenhet tagits i
anspråk. Snart sagt allt vad Stockholm
äger av kända män och kvinnor på undervisningens och det sociala arbetets område hade samlats för att tacka och hedra
henne. Kyrkan var till trängsel fylld.
Icke minst gripande var det starka inslaget av ungdom med en procession unga
studentskemarskalkar i spetsen. En överväldigande blomsterskörd hade sänts till
baren.

TIDEVARVET

flickorna skolan och Människan till hjälp

i hennes handling.

medborgarskapet.
Med

anledning av det erkännande av got för ungdom men aldrig på det sode nya möjligheterna för flickors -iala. Dock, hur man som Iärjunge kan

utbildning, som genom Elin Wägner
framförts i föregående nummer av Tidevarvet, ville undertecknad med Tidevarvets benägna medgivande få göra ett inIägg, eller snarare ett tillägg. Den starka förkortning, i vilken såväl den gångna

nå en stark och livsavgörande social väcelse genom en 8-klassig flickskolas hela

anda och dess betydande lärarpersonligheter, Vilka minst av allt nöjde sig med
samvetsgrann undervisning och övervakning
därom kan jag av personlig er-

tiden som framtiden tecknats av E. W.,
tycks mig nämligen i Viss mån ge en
orättvis och missvisande bild av bådadera
liksom av den genomgångspunkt, där
vi för närvarande befinner oss.
Det tycks mig vara ett svagt begrundat hopp att enbart de två mäktiga
pappornas, statens och kommunens, ekonomiska underlag för flickornas gymnasiebildning skall förmå väcka en ny ansvarskänsla, ge en stöt i riktning mot en
ny medborgaranda Lika litet som de
dödliga pappornas satsande av pengar
till de enskilda flick- och samskolorna på
sin tid ensamt förmådde det. Ty i stor

de årtionden, då den 8-klassiga flickskolan och den högre samskolan upplevde
sin mångfrestande utvecklingsperiod, och
detta delvis av mycket naturliga skäl.
Det finns j u nu ingen sådan stor, nästan
oplöjd domän, som då utgjordes av flickornas högre skolundervisning.
Vår tids pedagogiska nydaningsarbete
bryts j u i både inre och yttre hänseende
i främsta rummet mot examensväsendets

omfattning skapades ju dessa skolor och
uppbars länge av den våg av nyskapande
och reformerande pedagogiskt intresse,
som gick fram under 1880- och 90-talet
främst representerat av >Uffe>-kretsen
kring Anna Sandström och Sigfrid Almqvist. Anna Sandström har vid ett tillfälle sammanfattat tanken bakom tidens
reformsträvanden Så:
det Var det
svällande, kraftiga livet självt, som genom de nya metoderna skulle föras in i

Fängelsegaller, minst kännbart och minst
ödesdigert, kanske, framför studentexamen
mest fruktansvärt, säkerligen,
inom den stora allt mera vittnående realskolan och genom den kännbart också i
folkskolan. Det är med detta för ögonen
som jag av hela mitt hjärta vill med Elin
Wagner understryka glädjen över att det
nya högre allmänna läroverk, som är fiickornas, skapats med vilja och utrustning
för att minska examensväsendets skadliga

skolan släktet skalle förändras, de tomma ihåliga fraserna skulle dö bort, och
det skulle komma mer sanning och verklighetsinne in i livet.,
Det var också
Anna Sandström som så vitt jag vet skapade uttrycket
i varje fall den levande
idé och i viss mån verkligheten
laboratorier och studierum i stället för klassundervisningsrum. Och detta utan att,
vilket förefaller mig vara den nutida pedagogiska reformrörelsens fara, underskatta den direkta betydelsen av lärarpersonligheten och »det levende Ords.
Det var också den levande andan inom
de unga flick- och samskolorna som omkring sekelskiftet
i Stockholm, där
möjligheter fanns
åstadkom de s. k.
sociala föreläsningarna för dessa skolors
högsta klasser. Kanske var denna form
för samhällelig orientering och väckelse
e j den bästa, kanske blev den fylld av
för mycken akademisk och ämbetsmannamässig fjärrvisdom, vilket möjligen på
rent teoretiska områden kan betyda nå-

farenhet vittna.
En ny våg av pedagogiskt intresse har
under de sista årtiondena gått över världen och även satt spår i vårt land, Dock
icke av samma dimensioner som under

sidor
till tjänst för framtidens frimodiga och ansvariga unga kvinnor.
Men arvet från den stora nydaningsperioden ma väl ej vara uttömt med dettal Vi väntar att den 8-klassiga examensfria flickskolan och de fria samskolorna i vår tid skall inga i en ny metamorfos. Låt oss säga: i en 10-klassig,
om man räknar från botten, examensfri
skola för gossar och flickor, öppen för
alla, fri att utan tryckande examenshänsyn verkligen taga hänsyn till -de växandes andliga och kroppsliga behov under
olika utvecklingsskeden. Det är den skola som skulle spränga det förödande trycket från och inom realskola och studentskola i luften.
Striden blir säkerligen hård och fordrar
mycken pedagogisk entusiasm och förmåga att bryta motstånd. Anna Sandström betecknade en gång de allmänna
läroverken som obotfärdighetens högborg, därför att reformviljan därinom
trodde att man kunde komma någon vart

Ett inlägg om religionen.

I

anledning av teol. och fil. kandidaten
Caisy Elanders artikel i nummer 10
av Tidevarvet beder jag att få tillägga
några ord och synpunkter.
Såvitt jag känner omfattar den antagna och ännu gällande kristna läran, kristendomens religion, bland annat följande:
Bibelns ord äro Guds ord och såsom
sådana höjda över varje tvivel. Jesus
Kristus är Guds son, avlad av den helige
Ande med kvinnan Maria. ifall människan bryter emot Guds bud, syndar, kan
hon icke vinna förlåtelse endast genom
bättring och goda gärningar, men om
hon med tro omfattar läran om Kristi
gudom och beder om förlåtelse på grund
av hans förtjänst och syndfria leverne, så
kan hon av nåd vinna förlåtelse. Eljest
kommer hon vid döden i helvetet, där
hon pinas under eviga tider evigt
Om det är riktigt att läran verkligen
är sådan, måste man förutsätta att en
förkunnare kan predika så.
Den kristna förkunnelsen har väldiga
medel till sitt förfogande.
Emellertid medgiverjag att man i vår
tid och i vårt land söker mildra intrycket
av den hårda och konstiga läran.
I
skolorna har undervisningen rönt inverkan.
Enskilda kristna torde intaga den
ståndpunkten att de av bibelns rika ord
behålla vad som kan vädja till deras samveten, trösta och tukta dem
»det andra
får man låta vara».
Det är vidare riktigt att i vår tid många
och framstående kristna inom och utom
kyrkan sträva Och arbeta för en humanare uppfattning i de religiösa frågorna.
Men kan man säga att detta arbete redan åstadkommit en ny religion med klara och bestämda linjer, jagskulle vilja
kalla det förberedelser.
Jag har talat Om förkunnelsen Den
kristna kyrkan förfogar över en väldig
Läran,
förkunnas
dessochsanningar
predikas vecka
Och
efter vecka, åratal, decennier, Åhörare

osanningar

tusen och åter tusen. Verkan i längden
oerhörd.
Om man erkänner att religionen har
förmåga att inverka på människans handlande och antager att en Iära t ex Iäran
om förlåtelse på grund av
förtjänst, minskar människans känsla för det
egna ansvaret, gör henne mindre motståndskraftig mot det Onda så inser man

annans

hurufarligförkunnelsenkanvara

Utan »aggressiv entusiasms. Säkerligen
gäller detta mer eller mindre för alla former av skolor. men främst dock för de
två skolarter, dar, sedan Anna Sandström
skrev detta, även flickorna släppts in: de
allmänna läroverken och realskolorna.
Honorine Hermelin;

onda tillståndet i världen. Godtycke,
våld, egendomsbrott, förskingringar med
mera.
Ingenting är farligare än en religion
som icke är sann. Den undergräver i
tysthet till dess sammanbrottet sker.
Man har sagt att i våra tider unga
präster, då de först kommit i Verksamhet,
sökt en förkunnelse som tagit hänsyn till
tidens fordringar och uppfattning. Resultatet skall hava blivit att de gammaltroende chockerades men att de yngre
icke visade intresse.
Men kanske resultatet blivit annorlunda
om de unga prästerna haft något att giva
i stallet för det gamla som de underkände, om de kunnat giva en ny religion och
en sådan med enkla, klara, bestämda finjer och regler, lätta att fattaMåhända tiden är mogen att göra något. Kunde icke en känd, god och upplyst man eller kvinna söka formulera en
religion, människan till hjälp i hennes
handling.
I samband därmed en formulering även
av moralen en moralkodex.
Björka, Växjö i mars 1936.
M.H.

Barn

och bild.

Svenska Skolläkarföreningens sty-

relse,sägerprofessorJundell

Skolornas målningstävling för
själslig omvårdnad av psykopatiska barn.
Över huvud taget ser man även i
initierade kretsar ofta alltför mörkt på
psykopatiska tillstånd hos barn, Säger
professor I. jundell, när Tidevarvet ber
om några synpunkter på de tävlingar i
teckning och målning för skolbarn, som
helt nyligen utlysts av Svenska Skollä-

Manidentifierar

alltför lätt psykopatien med ohjälpliga fel eller vanart. Det

kan från stora delar av vår folk i detta
arbete. Tillatt börja med vill man väcka
intresset för barnens förmåga att teckna
och måla, deras bildframställningsförmåga. Mellan den 1 april och 31 maj i
år anordnas alltså en målnings- och teckningstävlan bland folkskole- och småskolebarn i ett antal skoldistrikt i olika
delar av landet. Om vederbörande lärare
inte har något att invända, har man tänkt
sig att tävlingen skall gälla skolans alla
klasser. Tre stor-konstnärer ha åtagit
sig att bedöma resultatet, nämligen Albert Engström, Isaac Grünewald och
Eigil Schwab.

berorpåattmaninte rubbningarna stipendier uppmuntran

en rationell hjälp åt barnet lätt kan leda
till hälsa. Erfarenheten har visat, att
man ofta får överraskande goda resultat
till Och med i de fall då psykopatien b e
i lärarkretsar
har de psykopatiska tillstånden i barnaåldern och särskilt i skolåldern mycket
stor utbredning, fortsätter professor Jundell. Och deras frekvens visar otvivelaktigt en ständigt stigande kurva. Frågan

-Somärvälbekant
om

de mycket
psykopatiska
barnens
behandling
ar så
viktigare,
som dessa
barn
ofta har normal eller hög intelligens med
förutsättningar att bli ypperliga männi-.
Skor.
Den nu utlysta tävlingen, som tillkom-

mit på professor Jundells initiativ är avsedd att väcka intresse f ö r den förebyggand vården och skapa möjligheter
dess förverkligande.

små konstnärerna. Genom Skolläkarföreningens försorg komma dessa arbeten
sedan att reproduceras och säljas och-de
inkomster man på detta sätt får skall
komma Skolläkarföreningens verksamhet
för psykisk hälsovård bland barn tillgodo.
Detta kan ske både genom direkta vård
åtgärder och genom upplysningsverksamhet för föräldrar och målsmän. Självfallet kommer arbetet att bedrivas i samförstånd med barnavårdsmyndigheter och
Iärarpersonal
Hela det insända materialet kommer att för framtiden bevaras i ett arkiv
och skall sedan vid tillfälle också underkastas vetenskaplig bearbetning, säger
Professor Jundell till sist. Framtiden får
utvisa Om man kan tänka sig lämpligheten av att ordna skolbarnstävlingar
även inom andra verksamhetsområden än
först valts.

till desom

Signe Vessman.

Inga extra-valser riksdagsläktaren
Från

(Forts. fr. sid. I.)
(Forts. fr. sid. I.)
det, att tidningen med fru Sterky som re- Rom skall bestämma! De övriga två ha
M a n kan tvivla på värdet av sådana
daktör utgav sitt första nummer i novem- att rätta sig efter vad Rom befaller!
ber 1904. Ar 1911 blev fru Vessman
Morgonbris' kassör och expeditör samt
Socialdemokratiska Kvinnornas Centralstyrelses kassör. Under tiden j u n i 1921april 1931 var fru Vessman redaktör för
Morgonbris. I februari 1920 efterträdde
hon fru Sterky som ordf. för Sveriges
Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Vi
ska inte heller glömma, att Signe Vessman även tillhört riksdagens andra kammare, fast tyvärr alltför kort. Dessa
uppgifter tala, de ha åtskilligt att berätta. Och kan vi än inte göra oss en
föreställning om, vad där bakom ligger
av Artiondens mod och tålamod, självuppoffring, förståelse, ståndaktighet och
möda, Sa ana vi det i alla fall. Om nu
det socialdemokratiska partiet står i regeringsställning, var det inte Sa, när
Signe Vessman började sin bana Det var
inte så nådigt på den tiden att bilda fackföreningar och underhandla med arbetsgivare. Det kan nog vara rätt Sa besvärligt än i dag, men nu ingår i alla fall
begreppet organisution i det allmänna
medvetandet. Annat var det då Och att
vara socialdemokrat stängde många dörrar. Inga egna lokaler fanns att tillgå,
återstod då att tala under Guds blå himmel. Men den var kanske inte alltid blå
Vi tänka på de fakta, vi nämnt. Vi se
framför oss denna kvinnoorganisation, en
av Sveriges största. Den har e j blivit till
av sig själv. E j heller utan att många arbetat för den. Men en måste samla trådarna och hålla dem i sin hand. Annars blir
ingen helhet. Att det varit en oerhörd
arbetsbörda, föga underlättad, första vi.
Och vi första också, att den aldrig kunnat bäras utan en inre hänförelse för
saken, malet och en segsliten trohet i små
enskildheter likaväl som när det gällde
att slå ett slag.
Men en sida av det
politiska livet har Signe Vessman försummat: det fåfängliga lycksökeriet. Som
kan leda till skenbar framgång.
Vikten och nödvändigheten av internationellt samarbete har alltid stått klar för
henne.

I avseende på förhållandet till ickesocialdemokratiska kvinnosammanslutningar har fru Vessman iakttagit en liknande ståndpunkt som den statsminister Per
Albin Hansson i sin politik förfäktar, att
man med bibehållande av egna grundsatser bör söka samarbeta och samverka
med andra för gemensamma önskemiil
och på så sätt gagna det helas bästa. Att
fru Vessman ej delat den på vissa håll
förekommande skräcken för de s. k. borgerliga kvinnorna, beror väl på att hon
sett nog av dem för att inte tycka, att de
äro så förfärligt märkvärdiga. Hon tar
dem med lugn som vanliga dödliga med
fel och förtjänster och behöver inte frukta
dem, ty hon vet, att hon klarar dem och
kan hålla dem stängen, om det gäller.
Men för en sådan uppfattning fordras
både erfarenhet och vidsynthet.
Signe Vessman lämnar nu ordförandeposten i Socialdemokratiska Kvinnoförbundet. Men vi hoppas och äro övertygade om att snart möta henne igen i
samhällslivet och politiken
med oss
eller mot oss
vare sig på denna eller
någon annan framträdande post. Signe
Vessmans gärning är långt ifån avslutad, därom äro vi förvissade. Vad Tide-

Och som om denna »udd» mot Lilla
Ententen ej vore tillräckligt märkbar, har
Rom samkat så att med tremaktskonferensen sammanfallit underskrivandet också av andra viktiga dokument: de som
tillsvidare
bilda avslutningen av
årslånga slitningar mellan Italien och Al-

här remissdebatter? sade hr Åkerberg vid Onsdagens debatt Omkring försvarspropositionen. Något sakligt nytt
kommer inte fram
det blir bara att
partierna gräva ner sig i de skyttegravar
de sedan skola beskjuta varann ifrån
något sakligt nytt kunde inte Onsdagens debatt framtvinga, försvarskommissionen har efter fem år avlämnat sin
rapport Och den socialdemokratiska
försvarsministernhar funnit lämpligt föreslå
en upprustning som kommer militärbudgeten att sluta På 135 miljoner kronor, medan högern anser att det är detsamma
som att frivilligt ge Oss till Hitler och
andra mörka makter Om inte summan kan
fixeras till 160 miljoner- Hr Hamrin Och
folkpartiet tror att vi kan köpa freden
några miljoner billigare.
Och här föres nu debatten i riksdagen
med så säkra Ord och åthävor som Om
det gällde att övertyga svenska folket Om
att man verkligen hade kvitto på den saken från hr Hitler Och de andra »fienderna»
Man vill nästan inte tro sina öron när
man hör gamla socialdemokrater stå i
kammaren Och med brösttoner deklarera
sina militära sympatier. De som minns
t. ex. riksdagsman Ivar Wennerström
ifrån Sollefteå spankulerande i riksdagens korridorer klädd i knäbyxor Och revolutionär rosett skall säkert ha mycket
svårt att känna igen honom i gullbyxorna Och militärhänförelsen.
Det är inte underligt om det blir alltför frestande för herrar kommunister att
påminna de socialdemokratiska herrarna
Om deras ungdoms tro. Ja hr Ström i
Göteborg behövde inte gå längre än till
Social-Demokraten valsöndagen i September 1932 där man deklarerat inför
väljarna att man skulle bryta udden av
militarismen
Det har visserligen hänt en del sedan
dess
men det allvarligaste är kanske
inte vad som händer där ute i världen,
utan det att de ledande socialdemokraterna håller på att förlora känningen med
idén
den som de själva trodde på i
sin ungdom Och som skulle besegra en
värld
Elsa Svartengren.

banien.
Officiellt har endast upplysts om följande: Italien börjar utbetala ett lån till
Albanien, Mussolini och konung Zog växla telegram näppeligen mindre översvallande än skåltalen på banketten för
Schuschnigg och Goemboes. Men, en
jugoslavisk kommuniké har talat om vad
som hänt dessutom. Och dess tillägg äro
förvisso mycket intressanta och mycket
betecknande för närvarande stund.
Alltså, Albanien har mycket riktigt
utom slutbetalandet av ett äldre lån på
hundra miljoner guldfrancs (tidigare berört i Tidevarvet) fått ett nytt räntefritt
och (realiter) återbetalsfritt lån på fyrtio
miljoner guldfrancs, viket utgår med åtta
miljoner om året Men därför har Albanien förbundit sig: A: att installera italienska instruktörer och inspektörer inom
alla grenar av landets administration och
framförallt inom armén, vars överste
chef (närmast efter konungen) blir en
italienare. B: att befästa Karatourna,
d. v. s. bergen ovan Valona för att därigenom ge skydd at den utanför Valona
liggande ön Sasseno som är Italiens vaktpost i södra Adria. Samt lägga det till
militär hamn ombyggda Durazzo helt och
hållet i Italiens hand. C: att öppna alla
de italienska och katolska skolor, vilka
stängdes år 1933, då Zog gjorde ett av
sina många försök att låta albanesarne
bli herrar i eget hus. D: att grunda en
jordbruksbank med hjälp av italienskt
kapital, omorganisera sitt tobaksmonopol
med italienska organisatörer och penningar, väsentligt öka Italiens oljekoncessioner.
Albanien har alltså än en gång bragts
på knä. Och Belgrad reser sig än en
gång i oro för vad Italien egentligen menar. Jugoslavien har ju annars under det
sista året konstruerat vägar avsedda till
fredligt varubyte mellan Sydserbien och
Albanien. Men nu kräva Belgrads tidningar att dylika arbeten skola inställas
Första kammaren har biträtt andra
och att man i stället må se till befästningar, ammunitionsupplag och annat av kammarens beslut att hos Kungl. Maj:t
anhålla om ett tillägg till Iäroverksstadvad dagens marknad över hela världen gan att vid fastställande av lästiden vid
mest omhuldar. »Det kan vara sant» vara läroverk hänsyn skall tagas även till
skriver Politika, »att det romerska mars- de i orten rådande kommunikationsförmötet minskat spänningen upp i norr. I hållandena, för att göra det möjligt för
boende barn att studera vid läsöder ha vi dock nu tiodubbel anledning avlägset
bekosta inackoratt stå vaksamma och beredda.,
Större isolering, större misstänksamhet,

dering

~~~~~

ökade rustningar
det är som sagt stunTYSKAVALET BLEV SOM VÄNTAT
dens lösen! Det är synd om dem som
seger för Hitler. valstyras.
kampanjen avslutades på lördag kväll
Pier Gudro.
med Hitlers tal i Köln. klockringning i
Kölnerdomen och alla Rhenlandets stävarvet sagt, är heller inte ord, som man der. På söndag röstades det mangrant,
kan kosta på sig till avsked. Tvärtom! varvid är att märka att röstsedlarna ej,
Tidevarvet har endast velat erinra om upptogo någon plats för nejröster, blott
några fakta, som varsla om möjligheter en cirkel, där man skulle rita ett kors
för kommande dagar. Men Tidevarvet vill bredvid namnen på nazistpartiets huvudockså säga ett ärligt tack till Signe Vess- kandidater. Det var ett rent ariskt val,
man för tid, som gått Hennes gärning då alla judar för första gången voro uteär en märklig insats i den svenska kvin- stängda. Resultatet blev 98,8 % f ö r Hitnorörelsens historia. Men den är långt ler. Valdeitagandet var nära 99 % av
ifrån avslutad.
alla röstberättigade.
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Förtroende

efterlyses.

hon på Julafton.
Inte alls. Ingen människa går med en sån här väska. Han
omtalade då sammanhanget. Men hur
skulle hon kunnat tänka sig det! Hon
trodde naturligtvis, när han sagt henne,
att han skulle gå på sammanträde, att
han ljugit för henne för att få gå till mig.
och höll bara på sitt: hur skulle jag
kunna veta...
Inte veta

men tro.

Hysa förtro-

ende.
Det bedrövliga är, att man kan visa
folk tusen gånger alla de mest upptänkliga prov på vänskap, och den tusenförsta
förlita de sig icke på ens vänskap. Att
om den minsta lilla utväg öppnas till en
annan möjlighet, misstroendet genast är
framme.
något mera förtroende skulle vi nog
behöva också i sällskapslivet Om en person bryter sönder sitt bröd till soppan
eller håller tal till värdinnan, när han
sitter till vänster om henne
så ropa
inte genast på ouppfostran och obildning!

ll denna ytliga formritual, om man kom-

mer i smoking eller frack, hög- eller låg-

!

halsad, om man äter bröd till soppan eller
inte, är i grunden sånt strunt. Det är
vanligen beroende av »andra tider och
seder» som det heter. Eller också kan
det vara beroende pa distraktion eller pa
att man rent av inte vill fästa sig vid
dessa småting Varför skall man genast
alltid tro, att det beror på obildning,
okunnighet, brist på smak, uppfattning,
urskiljning och omdömel! Jag minns på
en frukost i Paris, där en nordbo stegade
fram och tackade alla damerna. »Merci»
sade han och tog en var kraftigt i hand.
Han visste inte vilken som var värdinnan.
Men tacka måste han. Men ni skulle bara
sett alla dessa förvånade ansikten.
Förtroende efterlyses. Aven på det sociala området. Aven speciellt för kvinnans räkning.
Skulle inte så småningom också vi
kvinnor kunna få del av det allmänna förtroendet? Jag hör inte till de lyckliga,
som varken a priori tro på kvinnans
överlägsenhet över mannen eller känner
mig förbisedd, när en man blir utnämnd
till en tjänst. Men ibland kan det nästan
förundra mig, att aldrig något förtroendeuppdrag ges åt kvinnor. Kollegerna

så har tre bondeförbundare motionerat om

I RIKSDAGEN
Ungdomens rösträttsålder

(Forte. fr. sid. I.)
Den här är j u inte alls modern, sade

I

de avspegla. För att börja i fel ordning,

Ruth Hamrin

vem

avslag på regeringens förslag om förbättrade avlöningsvillkor för de gifta kvinnorna
digai statstjänst
för barnsbörd.
under Det
den sitter
tid deenäro
kvinle-

herr Wigforss noarbetskommitté för att över huvud ta-

get utreda de gifta kvinnornas anställ-

Nordisk
Iärarkurs.
Nordisk lärarkurs

om uppfostrans till

och elefanten
specialmotioner om den ningsförhållande och till dess den är fär- mellanfolkligt samarbete anordnas första
veckan i augusti. 1936 å Södra Sunder7-åriga skolan och gifta kvinnor
dig, kunna vi vänta. Det är över huvud byns folkhögskola nära Luleå av Nordiska
taget ingen brådska med ärendet, tycker lärares fredsförbund. Dessa kurser som

som väckt en motion, spelar tresse att höra, att åldern i Sovjet-Ryss- herrarna, eftersom så många verk och in- vartannat år samla deltagare från alla
Ingen roll,
så sade faktiskt en land är så låg Som 18 år och att den rättningar avstyrkt den tilltänkta refor- nordiska länderna, behandla genom u p p
lysande expertföredrag internationella,
riksdagstalare vid lördagens plenum! Om norska regeringen föreslagit årets stor- men.
politiska, ekonomiska och kulturella fråman är folkpartist, kan man alltså av sak- ting 2 1 år som åldersgräns.
Den 7-åriga bottenskolan har uppkal- gor och ge vägledning om uppfostrans
Trots ett intensivt motstånd från hö- lat en rad avmotionäreravolikakynnen; inriktning på en sannare fredsmentalitet,
liga skäl giva sin anslutning åt en kommunistmotion och högerherrarna skulle gerhåll i andra kammaren segrade ut- från herr Bengtsson i Kullen, som anser vilket är huvudämnet för diskussionen.
I år är det Sveriges tur att utöva värdav samma enkelt rejäla orsak kunna rösta skottsförslaget även där Och ungdomen sig i landsbygdens namn kunna betacka
med socialdemokraterna.
Det givs åt- Står alltså nu betydligt tidigare än förr sig för denna gåva och yrkar blankt av- skapet svenska skolornas fredsförening
som ar den svenska grenen av Nordiska
inför kravet att besinna Och användasina slag till herr Lindhagen, som viii utöka lärares fredsförbund, beslöt på styrelseminstone
en möjlighet
Debattämnet, som öppnade detta vida medborgerliga rättigheter och skyldighe- undervisningsplanen med »social etik och sammanträde tillsammans med svenska
individuell levnadskonst,. I sin intres- medlemmar av förbundsbundsstyrelsen att
perspektiv, var ungdomens rösträttsålder ter.
sanat motion yrkar herr Lindhagen vidare förlägga mötet till övre Norrland. HärKonstitutionsutskottet hade nämligen vid
behandlingen av en motion från herr
Det är inte så lätt att definiera begrep- på att erforderliga medel beviljas för att
ges en efterlängtad
lärare. Förfördel
,sydlänför
Gustafsson i Välsnäs, som tillhör den Pet elefant men man känner igen honom skaffa tillräckligt med lärarkrafter, så att ningar, ger platsvalet tillfälle till kombiäven i riksdagen famösa nationella grup- då man möter honom sade herr Bagge i det för stora antalet lärjungar i många nation med semesterresa till intressanta
pen, utarbetat en genomgripande grund- lördagens monopoldebatt, när hans och klasser kan reduceras. Vidare yrkar mo- och vackra trakter under midnattssolens
lagsändring. Denna gick ut på införan- högerns krav på att tvenne riksdagen tionären på att undervisningsplanen skall tid Och med de goda turistmöjligheter som
det av en enhetlig kommunal och politisk samstämmiga beslut fordras för ett mo- omfatta *fostran till praktiskt arbete och Lappland Nordnorge Och Finlands ishavskust då erbjuda.
rösträttsålder vid fyllda 23 år i sam- nopols införande, avslogs därför att det kroppskultur, karaktärsdaning och medTiden blir 31 juli-6 augusti, vilket låband härmed ville utskottet avskaffa var så svårt att veta. vad man menade känslas.
ter sammanställa sig med deltagande i
elektorsinstitutionen vid val till första med monopol. Man känner minsann igen
Bondeförbundet yrkar även i en motion genévehögskoliternas möte i Stavangerkammaren och som valbarhetsälder även herr Wigforss monopol utan definitio- avslag på det 7:de skolåret, men vill trakten i juli Och folkhögskollärarnas beramade nordiska möte i augusti. Södra
för landstingsmän och andrakammarleda- ner menade herr Bagge.
vinna samma kvalitativa förstärkning av Sunderbyns folkhögskola erbjuder god
möter ville man ha stadgat 25 år
Högerns motion som alltså gick ut på folkskolan som detta skolår avser på an- komfort och trevliga lokaler och dess ledSo- en grundlagsändring
för att Om möjligt dra vägar. Samma syftemål bör enligt ning ställer sig med välvilja och intresse
Naturligtvis blev det debatter!
deras mening vinnas dels genom en revi- till kursens hjälp. Priset för hela kursen
cialdemokrater och bondeförbundare på stävja självrådiga regeringars monopolisblir 40 kr Anmälan Om deltagande göutskottets sida, höger och folkparti på tiska tendenser hade avstyrkts av ut- dering och beskärning av folkskolans
res av svenska deltagare till Svenska skoden andra. Den innersta orsaken till skottet. Herr Reuterskiöld som skötte kurser till förman för ett grundligare lornas fredsförening, Lilla Nygatan 4,
motståndet måste väl vara en bristande Utskottssidan förklarade helt franktt att inhämtande av kunskaper i modersmålet Stockholm. Av talare som troligen komma
tro på ungdomens intresse för det egna det var minsann ingen extra säkerhet med 'och räkning, varvid skolans mest karak- att hörsamma anmodan att medverka må
partiet och en fruktan för att ytterlig- två riksdagsbeslut för det visste man av tärsdanande ämne, kristendom, ej bör redan nu nämnas lektor Emilia Fogelklou,
hetspartierna skola kunna entusiasmera erfarenhet att ett vilande grundlagsför- förbises, dels genom en förbättring av rektor Honorine Hermelin Och nobelpristagaren d:r Christian Lange Man vänungdomarna bättre för sina mål och syf- slag bara klubbades igenom när det kom skolformerna medelst minskning av klas- tar livligt deltagande och god fortsättten. Högt sade man endast från mellan- igen Då hade utskottet bättre garantier sernas barnantal och antalet samtidigt ning i raden av möten med rikt kulturutpartierna, att karaktären mellan de båda
de avsåge nämligen att för monopol- undervisade klasser. Vidare önskar mo- byte mellan nordiska lärare och tillfällen
kamrarna genom detta beslut skulle ut- beslut skulle gälla de former som stad- tionärerna, att den praktiska undervisnin- till knytande av Personliga band.
plånas och det ville man inte vara med gas för civillagstiftning d. v. s. vägen gen under hela skoltiden ges ett större
om
för övrigt hade herr Björkman i över lagrådet Och samstämmiga kammare utrymme och organiseras med hänsyn till
Seminariereformen är föremål för en
första kammaren, som sade sig äga stor
Utskottet segrade i båda kamrarna Och landsbygdens speciella förhallånden, att motion av herr Andersson i Norrköping,
kontakt med högerungdomen, aldrig grundlagsändringen uteblev alltså
landsbygdsungdomens möjligheter för- höger, med instämmande från ett par
märkt någon sorg över den högre röstbättras-för fortsatt utbildning vid prak- olika partier. I denna yrkas avslag på
rättsåldern.
De stora regeringspropositionerna om tiska ungdomsskolor, folkhögskolor, kor- hela frågan. Från socialdemokratiskt
I första kammaren talade vidare herr skyddshemuppfostran, 7-årig bottensko- respondenskurser och på annat sätt samt håll yrkas, att antalet studentlinjer beNerman för en sänkning av rösträttsål- la, seminariereformen och de gifta kvin- att all undervisningsverksamhetlägges så gränsas till fem och att en skyndsam utdern ned till 2 1 år En motion med detta nornas avlöningsvillkor har haft en att ungdomen rätt förberedes för hem redning göres för att få till stånd bättre
krav hade nämligen väckts av kommu- mängd specialmotioner i släptåg, av vilka och kristet familjeliv, samt att hemmen kvalificerade ämneslärare vid småskolenisterna i båda kamrarna. Som jämfö- en del kunna vara värda uppmärksamhet, under skoltiden inte hindras från att fylla seminarierna.
relse kan det kanske vara av ett visst in- om inte för annat så för den mentalitet sin fostrande uppgift.
R. H.
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kvinnliga fredsombuden som med Jane
Addams i spetsen gingo ut till regeringarna från kongressen i Haag 1915, vädja, söka övertyga och media. Efter krigets slut kunde Fred och Frihet sätta i
gång sitt stora upplysnings- och rekryteringsarbete bland kvinnorna för att värva
anhängare till den stora och politiskt riktiga tanken på en ny fred utan den gamlas orättvisor.
Men då politiska kriser allt tätare avlösa varandra och ett nytt krig står för
dörren är det icke upplysningsarbete på
lång sikt som kräves av fredsarbetarna.
En sådan situation inträdde förra sommaren, då krigsmolnen skockade sig över
Europa och Afrika och statsmännens
maktlöshet inför situationen syntes uppenbart.

et var som om vanans och likgiltigskorpa över sinnena brustit Kvinnornas
mot kriget. vapenlösa

Det

och

'och deras sakkunniga. De anade inte
hur många meningsfränder de kunde 4
som så hatade kriget att de voro beredda att bekämpa det på det avsnitt av
frontlinjen där de vom ställda även då
kandidatnomineringen avslutades den 8 kriget i form av fosterlandsförsvar och
augusti hade mellan 700 och 800 förslag civilskydd ställde krav på deras personinkommit. Av de föreslagna åtogo sig liga medverkan. Alla försök att samla
320 kandidatur till mötet. Valsedlar med kvinnorna till ett övernatlonellt politiskt
dessa namn trycktes och spriddes under handlande för freden ha stött på svårigföljande vecka i en upplaga av 80,OOO heten att klara detta problem. Men här
exemplar över hela Sverige. Det arbets- var problemet inte lättare ställt än anutskott som tillsatts av initiativkommittén nars, icke undanstucket.. Det var tvärtbefann sig plötsligt mitt i virveln av en om framlagt utan barmhärtighet, därför
folkrörelse. Allt gick i brinnande fart. att den situation som mognat då skiljeSamtidigt med att valsedlarna gingo ut, linjen mellan front och civilbefolkning utoffentliggjordes den 15 augusti i en rad plånats, i sig själv var utan barmhärtigdagliga tidningar ett upprop med uppma- het.
ning till svenska kvinnor som gillade detDenna inbjudan till ställningstagande
ta program att rösta på högst sjuttio av uteslöt varje möjlighet till kompromisde uppsatta kandidaterna. Uppropet sen »freds- och försvarsvän». Det gällde
var på alla väsentliga punkter identiskt för människor som deponerat stora fonmed det som utsänts av de tretton och der kärlek och pliktkänsla hos fosterlandet att gå emot det trygghetssystem som
hade följande lydelse:
staten officiellt erkänt. Man rubbar inte

"~~

en eld Stigit Upp. Det är svårt att
Världssituationen är laddad. En stat
säga varför det skedde just då och inte inom folkförbundet söker krig med en anvid andra hotande situationer och flag- nan Stat inom förbundet, N. F. har Plikt
ranta fredsbrott under efterkrigsårens att åstadkomma en fredlig lösning av
historia. Likaså är det svårt att i minnet konflikten och äger en ordning skapad
för detta ändamål, men tvekar att använåterkalla och skildra Upprorsstämningen, då sin makt för att förhindra krigsutbrott.
handlingsviljan nu efteråt då rapporterna
Kriget har gjort en ny hotande framfrån människoslakten i Abessinien gatt stöt. Kriget är för oss alla en verkligin i ens dagliga tillvaro liksom löpsedels- het att räkna med.
Efter världskriget blevo vi lovade nedrubrikernas hot om europeiskt krig.
Mitt i denna ödesstämning offentlig- rustning.
rustning Och
fått vara med
Det ha
krigsmaskineri
somom
nu uppstar
gjorde Tidevarvet Amelie Posse-Brázdo- redo att vältra fram över världen har utvás kampsignal mot kriget. Det var inte vecklats till en tekniskt fulländad massnärmast konfliktställningen Italien-Abes- dödare som går rätt på befolkningen
sinien som förmått henne att skriva sitt tvärs över alla fronter. Det fordrar där-

~

sos, utan spänningen och trycket i en för
att befolkningen
ikläder som
sig konsekvens
skyddsrustning
och gör jorden
gränstrakt, där folket känner sig leva Un- till en fästning sluten uppåt mot himlen.
der omedelbart krigshot från en övermäkDenna utveckling, vars ödesdigra följtig och krigsberedd-granne.
der klart inses av de bästa och klokaste
Hon är händelsevis en människa med bland männen, har hittills i stort sett fått
fantasi och känsla nog att klart se den ske utan vare Sig bistånd eller motstånd
från kvinnornas sida. Den har nu nått
en punkt då de måste besluta sig för endera.
När kvinnorna nu fråga sig vad Som
kan göras för att hejda och oskadliggöra
krigsvidundret, finns det då något att
föreslå dem, en handling som kräver aktivitet, mod och sammanhållning?
Ja, en sådan handling finns. Den finns
då vi insett den fundamentala sanningen:
ror mot kriget ut i en akut revoltrörelse. utan kvinnornas medverkan kan krigsmaAftonen den 27 juli diskuterades Ameav männen att
lie Posses vädjan vid ett samkväm på de skola Iägga ner vapnen. v i måste
medborgarskolan vid Fogelstad. Alla samtidigt med kraft låta dem första att
kände sig under tvånget att handla. En vi i varje fall vägra att begagna oss av
initiativkommitt^ utsågs och fattade föl- den skyddsrustning de vilja ge oss.
vi tro icke på skyddsvapen- på gasjande dag sitt beslut. Den ville skicka

situation som kan komma ur detta läge,
hon är också en människa med förmåga
att få andra att se och känna, det visade
verkan av hennes hänvändelse till Tidevarvete Hennes artikel slog gnistor och
tände hjärtan som Voro så lättantändliga då.
Och så slog kvinnornas vapenlösa upp-

Detär ickefungera

ut ett upprop till alla dessa som »voro
färdiga till vad som helst för att bekämFöreslå dem att nämna kanpå kriget,.
didater till ett Kvinnornas representantmöte på programmet strejk mot kriget,
strejk mot kvinnornas inordnande i det
militära systemet. Uppropet gick ut utan
stöd av organisationer, utan att man hunnit försäkra sig om att detta gick an eller
hade utsikt att lyckas Med två repliker

Vihagenomskådat

det orimliga i uppgiften att skydda alla.
Vi vilja icke vara med om ett kallblodigt urval av dem som skola räddas Vi
vilja icke vara med om den brutala kamp
för livetupp
Som i farans ögonblick måste
blossa
inom civilbefolkningen och i
vilken de svaga och fattiga måste gå under. Vi vilja icke prisgivas med våra
barn åt eld och gift utanför överfyllda
skyddsrum men heller icke räddas på an-

att försvarsministern invigt en ny
Stor och fin jagare. Han önskade den
präktiga farkosten »lycka och välgång,.
Men vad är lycka och välgång för en
jagare? Antingen måste det väl vara att
slippa fylla sitt ändamål och alltså rosta
och bli omodern i en docka. Eller också
att kunna utnyttjas till sin fulla effektivitet och modernitet och preja så många
skepp och besättningar som möjligt
i
så fall blir då lyckan och välgången uteslutande på jagarens sida. Usch för att
behöva inviga jagare! Det behövs till
det liksom till så mycket annat i vår

tid

Hon hademycket pengar,menvarså

i
snål, att hon inte unnade sig någon hjälp
ens i sitt 94:de ar, då olyckan skedde.
Hon nändes inte slänga ut någon mat
man hittade 50 tallrikar med matrester i
hennes skafferi. Och i rummen så mycket smuts, att man knappt fick någon
till att göra rent. Men varför ingrep inte
någon människa eller myndighet? Ja,
om vi sköter vårt eget skafferi, så tycker
vi, att vi gjort alldeles nog. Och myndigheterna
det sägs, att gumman var
så finurlig att hon lovat donera till
om hon fick vara i fred.
R. H.

stan,

moderna krigsberedskapen som en helvetesmaskin för massmord vilken genom sin
blotta existens är en skam och en fara
för mänskligheten och aldrig kan helgas
till ett ärorikt försvar eller övertagas av

Nationernas förbund att regera folken
med
Det gällde också under dagarna före

den I september att ta med i beräkningen
den förestående omläggingen av det svenska försvarsväsendet Med naturnödvändighet skulle då uppstå en propaganda
med syfte att göra de gamla regementena. den illa behandlade sjöflottan och
den drömda bombflottan allt populärare
Det var ochksåatt förutse att hemvärnspropagandan som börjat så försiktigt under föregående vinter nu skulle göra sitt
bästa att besticka civilbefolkningen.
Under allt detta och utan hjälp från
något tongivande håll måste man hålla
sin Övertygelse att man upplevde ett av
den mänskliga historiens många återfall,
även om alltsammans gott kunde förklaras som en konsekvens av andra staters
hållning
Detta var inte möjligt om man inte var
viss att man sett livets och framtidens
linje på en helt annan väg. Viljn att gå
mot det målet om så vore över en knivsegg, måste vara så stark att den domiflerade ens livsplan.
Det hör till rörelsens historia att &butskottet med allt detta i minne först tvekade Om valsedlarna skulle tryckas i en
upplaga på 5,000 eller 10,000 exemplar
Men det hade knappt hunnit lägga ner
luren efter att ha beslutat 10,000 förrän
en begäran om en packe valsedlar på
5,000 kom från Södermanlands län Sedan ändrades beställningarna under en
förmiddag från 10,000 till 80,000 allteftersom rekvisitionerna strömmade in.
Krafter som den initiativtagande kretSen icke räknat med bestämde rörelsens

dras bekostnad för att sedan stiga ut i
en Det
ödelagd
är detta
värld.
vi måste säga ifrån i tid.
Ingen har frågat oss men låt oss ändå
Svara med handling. D A skola vi uppnå
att göra krigsmaskineriet odugligt. Därmed tvingas männen att lägga ner vapnen och världen kan samla sig till en yttersta ansträngning att skapa och sätta omfattning
undertecknades helt enkelt av dem som igenom respekt för nya sammanlevnadsvarit närvarande vid sammanträdet. De former mellan folk och raser.,
voro: Carin Hermelin, Honorine Hermelin, Ebba Holgerson, Ada Nilsson, Alfhild
Under uppropet stod följande maning:
Nordberg, Brita Ringqvist, Agda Schu»Ni alla kvinnor som Iäsa och gilla
bert-Ström, Hulda Skoglund, Naima detta, deltag i omröstningen till repreSahlbom, Elisabeth Tamm, Elisabeth sentantmötet och anslut er därmed till röWærn-Bugge, Herta Wirén, Elin Wägner. relsen.»
Uppropet offentliggjordes i Tidevarvet
De som frän början formade ut uppden 2 augusti och tack vare hjälp av friropet voro fullt på det klara med vilka
villiga krafter kunde det hastigt gå ut
förutsättningar som krävdes av dem som
till 10,000 kvinnor. Namn på kandidater vilie vara med. De visste att det gällde
kommo ögonblickligen in i hundratal. Då att hävda en mening mot myndigheterna

hade det hela format ut sig. Den ena
var: vi måste gå till männen och säga
en helt ny terminologi. Eller också en dem att lägga ner vapnen. Den nästa:
ja, men då måste vi samtidigt låta dem
åsiktskantring.
att en gammal gumma dött av bränn- förstå att vi lägga ner vara.
när
hon
Man hade inte tid att söka namn och
hon
ådragit
sig,
skador, som
försökte att tända upp eld i sin kakelugn stöd i vanlig ordning, uppropet skrevs och

Jag läste
i en tidning

systemet så lätt, men man kan alltid störa
den illusion av trygghet som är lika Vkitig och dyrbar som tryggheten själv
så länge den varar
Man måste vara
övertygad att allt vad man gör för att
bekämpa krigssystemet kommer ens eget
folk tillgodo till slut. Man måste ha lärt
ett nytt sätt att se. Man måste se den
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