
Segern över 
Abessinien. 

edan marskalk Badoglio i spetsen för att var och en av rådsmedlemmarna »må sina trupper den sjätte maj högtidli- för sig betänka det allvarliga steg som 

gen ridit in i det härjade Addis Abeba Rom tagit,. De nordiska länderna skall 

tillkännagavs den nionde maj nästa steg ytterligare betänka saken ihop. 
i den italienska erövringen av Abessinien: I sitt slututtalande har rådet förklarat 
Mussolini lät det stora fascistiska rådet att någon anledning att modifiera de åt- 
proklamera det nya romerska imperiet gärder som N. F:s medlemmar gemen- 
med konung Viktor Emanuel som kejsare samt vidtagit icke föreligger. När detta V a d  har hänt? över Abessinien. Guvernör och vice- beslut upplästes var Italiens representant 

konung blir marskalk Badoglio. Det ro- baron Aloisi och övriga italienska delega- 

INBJUDAN SAMFöR- merska imperiet har återupprättats efter ter icke längre kvar i Genève, De hade INBJUDAN i försvarsfrågan femtonhundra år förklarade Mussolini i hastigt kallats hem till Rom. 

har av statsministern utfärdats till parti- sitt tal till folkmassorna. Det italienska Rådet har sålunda enhälligt beslutat att 

Iedarna. Närmast med anledning av att folket har skapat detta kejsarrike med sanktionerna tillsvidare skall fortsätta. 
principdebatten inom försvarsutskottet yt- sitt blod och skall göra det fruktbart med Italiens synpunkt är den att sanktionerna 
terligare framhävt skiljaktigheterna mel- sitt arbete och sina händers möda. Här tillgreps som ett medel att hindra kriget. 
lan ståndpunkterna. Regeringen med so- har skapats ett fredens imperium, ty Ita- Nu är detta slut. Då uppstår frågan, 
cialdemokratiska riksdagsgruppen bakom lien önskar själv fred och griper till krig om det ursprungliga medlet att förhindra 

kriget ens längre kan anses stadgeenligt. sig är villig att höja sitt bud för försva- endast om det blir angripet. 

ret mot der att riksdagen går med på re- 
I England och Dominierna har under 

geringens skatteförslag - vederbörligen börjat kallas Italienska Etiopien och ett den senare tiden framkommit en stark 
utbyggt med skärpt beskattning av större meddelande har utgått från Rom att ita- opinion, snarast emot regeringen, för 
inkomster och förmögenheter. Samt på lienskt visum hädanefter fordras av alla att Italien skall förmås att böja sig under 

villkor att den föreslagna förbättringen resande till Abessinien. 
De främmande N. F:s villkor. Man har även väntat att 

av folkpensionerna På dyrorterna bifalles diplomaterna få av ren hövlighet stanna den kommande nya franska regeringen 
i år - Statsministern har erhållit svar kvar i Addis Abeba, men Rom låter för- skall vara mera sanktionsvänlig än de 

från de olika partiledarna, som förklarat stå att de icke längre behövas där. efter- föregående. 
sig villiga att underhandla om finansierin- som den etiopiska regeringen är av- Ställningen torde kunna sammanfattas 

så: Italien har lyckats i sitt uppsåt. N. F. 
gen au mellanpartiernas försvarsförslag. skaffad. STUDENTEXAMENS AVSKAFFAN- Förbundsrådet i Genève, som samman- har misslyckats i sitt. Huvudsakligen på 

DE skall utredas av fem sakkun- trädde den I l  stod enligt Italiens syn- grund av att tillräcklig enighet inom för- 
niga tillkallade av hr Engberg. I direk- punkt inför ett fullbordat faktum. Baron bundet för effektiva åtgärder icke stått 
tlven framhålles stadentexamens långa Aloisi förklarade rent ut att den italiensk- att uppnå. Det enskilda handelsintresset 
syndaregister och magra meritlista, fram- abessinska konflikten icke längre existe- har även funnit utvägar att lata handeln 
förallt svårigheten att förena en behörig- rade, eftersom Abessinien numera är ita- florera ändå. 

hetsprövning för fortsatta studier vid uni- lienskt. Vid det enskilda sammanträdet Mussolini behöver pengar för att kunna 
versitet och högskolor med en medbor- fann han till och med för gott att av- utnyttja Abessiniens slumrande rikedo- 

Iägsna sig, då Abessiniens representant mar, som Italien drömmer om. Men kom- gerlig högre bildningsexamen. 
N MODERNISERING AV REGE- av rådspresidenten Eden inbjöds att ta mer den kapitalistiska världen att kunna EN RINGSFORM och successionsord plats vid förhandlingsbordet. Men Rå- motstå lockelsen att vara med om bytets 

ning föreslås av regeringen, som anser det beslöt sig för en kompromiss, att upp- delning? 

tycke - böra få gifta sig med utländsk 
dam av icke kunglig börd utan att för- 

TlLL EN 

Härefter har Abessinien i telegrammen 

att prinsarna - med konungens sam- skjuta frågan till nästa sammanträde. Så - 

lora i dylika arvsrätten fall. Denna till lättnad tronen, som som betingas nu sker Et t demokratiserat och 
av den starka minskningen i antalet re- 
gerade furstehus skulle icke gälla even- humaniserat försvar. 

Det talas numera om försvarsfrå- Det blir en fullkomlig språkförbist- 
tuella äktenskap med enskild svensk 
mans dotter. 

E LÄNGE BEBÅDADE ENGEL- gan men inte om försvarskrig. DE FRÅGORNA till Tyskland det har blivit en offentlig hemlighet, I annat fall blir det Så, att Vi vänja 
angående dess fredsförslag i mars ha att man måste försvara sig genom oss vid dessa onaturliga former och 
överlämnats i Berlin Bland annat frågas att anfalla. Man bör således i stäl- förvirra våra tankegångar, så att vi 
det om Tyskland över huvud taget an- let tala Om ett »demokratiserat och verkligen kan tala om krig som de- 
ser sig kunna avsluta bindande fördrag. humaniserat krig». Men det kan man mokratiskt och humant. Vilket är 
Locarnomakterna, som på tisdagen sam- inte. Det låter genast som en mot- alldeles omöjligt. Ordets makt över 
manträdde i Genève, ha uppskjutit att sägelse och är det också. 
fatta beslut tills Tysklands svar hunnit kan varken kallas demokratiskt eller Det är omöjligt att tänka sig ett 

humant ur någon synpunkt. Men vad krig, som ej skulle förorsaka ohygg- komma. 

gen säga att förhållandena mellan och deras anhöriga. Krig gör livet 
militärerna, niellan officerare och oförklarligt. Ty varför ska männi- 
manskap, inom ett regemente kan skorna komma till världen för att 
vara mer eller mindre odemokratiskt. tillfoga varandra så mycket ont? 
Demokratisk kan militarismen aldrig Och själva handla så illa! 
bli. Den kan inte heller bli human. 

Ty ring, som måste upphöra. 

Ett krig tanken är icke alldeles ofarlig. 

menar man? Ty man kan visserli- liga lidanden både för de krigande 

Fantasiens rike 
av HONORINE HERMELIN. 

antasi och känsla har som Var man På det sista ordet! Det talar ju faktiskt Fantasi till heders igen genom om erfarenheten att genom övning vin- 
den s. k. nya Psykologin. Dess nyhet lig- nes färdighet, d. v. s. ingenting mindre &# 

ger ju i stort sett däri, att den i motsats fulländning i utövande av en verksamhet) 
till föregående tids psykologiska labora- Den andra sidan kan knappast kallar 
torkarbete söker få syn på och första hur med ett ringare namn än den skapande 
människorna i det levande livet fungerar, förmågan, att f6nrt inom sig skåda det 
reagerar, handlar - försöker även finna som ännu aldrig funnits och Sedan om- 
vägarna för att hjälpa till rätta där livs- forma något stoff, någon förutvarande 
funktionerna kommit in i fel banor. verklighet efter denna inre bild. Allt vad 

Denna livets Psykologi - rymmande den mänskliga kulturen rör sig med, från 
olika skolor och åskådningar - ser i de enklaste redskap till de mest invecklade 
känslolivet den mäktiga och ofrånkomliga maskiner eller instrument från Egyptens 
motorn till all rörelse, all mänsklig hand- pyramider och grekisk konst till ett mo- 
Iing. Men kanske tillerkännes fantasin dernt funkishus eller ett centralt ämbets- 
en på sätt och V i s  ännu mäktigare funk- verk i en mångmiljonstat - allt har för 
tion TY den förmår ge den klara, bor- sin uppkomst att tacka denna inre ska- 
ran& tanken en tändning, så att den pande kraft eller konstruktionsfömåga 
flammar upp till vision - ser det som Och lika fullt - både för sin uppkomst 
ännu icke är, men som skulle kunna och sin användning är  allt detta också 
göras skulle kunna formas, skapas. Och beroende av vanans, yrkesskicklighetens 
endast en sådan vision, vari tankens kraft förmåga att intill fulländning hantera ett 
Också är  blandad, förmår länka känslans redskap, sköta ett arbete. slutföra en 
mäktiga ström in i de banor, där den bär uppgift. 
mödor tungt arbete motstånd och tvivel vi vet också att egentligen inget BI- 

fram till ett mål som liknar - eller i bete tål att göras helt mekaniskt, Om det 
varje fall har sitt upphov i - den ur- skall göras som bäst, och att ä andra 
sprungliga fantasiburna bilden, visionen, sidan även konstnären, som ju på ett vis 

mest har .hand om skapandet, aldrig nog idén. 

skolning är det ju lätt att se hur all Dock är  väl livet sådant och blir må- 
mänsklig verksamhet inrymmer två olika, hända allt mera, att det mest och träg- 
ja,  motsatta sidor. Den ena skulle kunna nast tar i anspråk vane- och rutinsidan 
kallas Övnings- eller vanesidan, förmågan även hos oss människor. Arbetstakten 
att skaffa sig rutin, färdigheter. (Hör (Forts. å s i d  4.) 

Oavsett varje psykologisk skola eller kan uppöva sin rutin. 

Försvarscirkus. 

sällan. Tillagning och avnjutande går tavlor ett starkare försvar Det är 

å Cirkus firar man sommaren med tionens trumpeter ljuder lika smattrande På Revyn kan rekommenderas. som under glansdagarna 1914. En gång 
Dock nästan enbart för de utländska radikala tidningar trumpetar gladeligen 
attraktionernas skull. Revyer överraskar med. 

ett par nummer. som förbluffade genom kungörelser om möten, som skall hållas 

Ett annat överaskande inslag var fos- En namn frisinnad har nyligen kvinnlig vid advokat ett sådant med möte känt 
terländskt. I revyns andra avdelning, dit svarvat ett effektfullt slagord om det väl- 
direktionen brukar förlägga de mest pu- byggda huset och den nödvändiga brand- 
blikknipande numren, uppenbarade sig försäkringen. På Musikaliska Akademien 
plötsligt mellan ett clowneri på cykel och skall Dagens Nyheters chefredaktör till 
en riktig levande elefant en Svensk Sol- ackompanjemang av hornmusik plädera 
dat. Till  omväxling med det lågkomiska för flottans sak. - Det är affischer, där 
Och det sensuellt smältande serverades högersinnade medborgare tillkännager 
nu publiken som en ny och rafflande sin indignation över att försvaret kostar 
krydda en maning till krigsberedskap. oss så litet i förhållande till sprit och 
Iförd den typiska grå vardagsmunderin- tobak. 
gen, för att det hela inte skulle verka Den sköna majsöndag, då detta skrives, 
Operett utan skyttegravsallvar deklame- meddelar morgontidningarna ett rykte, 
rade den Svenske Soldaten verser av att regeringen skulle vara beredd att mot 
Lindorm om tidsläget, stormakterna, Göta kompensation i skattefördelningen accep- 

Sverige. Från den förstklassiga jazzor- Så långt har socialdemokratiska partiet 
kestern hördes trummornas dova mull- kommit bort ifrån sin gamla principin- 
rande som ett hot och en vädjan, och ställning i fredsfrågan, att striderna i 
den förtjusta Publiken lade in en särskild riksdagen inte ger det anledning till 
nyans av värme i tackapplåderna, vilka skymten av en idédebatt utan endast och 
inte ens hann dö bort, förrän soldaten allenast till luriga kulissviskningar om 
försvunnit i bakgrunden och remplace- att slippa med så små eftergifter som 
rats av den riktige levande elefanten. möjligt. Lindorm behöver inte besvära 

Det är synd om den unge sympatiske sig med att ta munnen full mot herr Wen- 
skådespelare, som har att framföra de nerström. Skillnaden mellan dennes för- 
andefattiga verserna. Huruvida man bör svarsvilja och herr Ossbahrs är numera 
utsträcka sitt medlidande till författaren, bara en gradskillnad. 
som väl inte kan ha handlat av annat Senare på dagen har Stockholms luft- 
tvång än ett inre, är mera ovisst. Det är värn haft propagandaövningar på Gärdet, 
dessutom synd om elefanten, men det är  och en hänförd folkmassa, till en del 
en annan historia. samma personer, som trampade Gärdet 1 

Publiken föreföll som sagt ytterst be- maj, har glatt sig åt bombflygeskadrar 
låten över att påminnas om Abessinien och luftvärnskulsprutor. I sanning krigs- 
mitt i revyfröjden - i lugn förvissning heredskapen tycks ha återvunnit sin för- 
om att balettflickorna inte skulle låta lorade popularitet. Det fanns en tid, 

när vi drog på munnen åt trupprevyer. vänta på sig. 
(Forts. å sid. 2.) 

livgarde och vår plikt att slå vakt om tera mellanpartiernas försvarsmiljoner. 

Försvarsvågen går vidare.. Agita- 



I 

Den 16 maj 1936. 

Statsministerns 
byteshandel 

Statsministerns inbjudan t i l l  by- 
tesliandel i försvarsfrågan låter skå- 
da djupt i humbugen och ihålighe- 
ten i g i v n a  löften och principer .  
Statsministerns utväg att  undgå 
konkurrens mellan kraven På social 
omvårdnad i landet Och på ett för- 
svar, som kan anses betryggande, 
har hittills uttryckts i regeringspro- 
positionens 135 miljoner till militär- 
utgifter. Gång på gång har stats- 
ministern Utlagt den texten : regerin- 
gens förslag är den rätta medelvä- 
gen, effektivt och ändå billigt, 

Ruth Hamrin: 

I RIKSDAGEN. 
Av v intresse från de sista veckornas le träda i stället för det nuvarande mo- 

riksdagsarhete är framförallt två derskapsunderstödet, bör som hittills an: 
interpellationer. Den ena är  redan be- slutas till sjukkassorna. Därmed är det 
svarad och gäller befolkningskommissio- helt nya system oberoende av sjukkas- 
nens arbete, den andra har framställts av sorna, som kommissionen föreslagit. 'tyd- 
herr Lindhagen och gäller en nordisk ligen ur räkningen. Vidare fann statsrå- 
fredsplan. Interpellanten begär att få sin det tveksamt, om icke en inkomstgräns, 
fråga besvarad samtidigt som herr Bag- ehuru avsevärt högre än den nu stadgade, 
ges interpellation om vår utrikespoiitik. bör upprätthållas för hjälpens utgående. 

För att få klarhet i regeringens ställ- - Till jämförelse erinras om att kom- 
ning till befolkningskommissionens arbete missionen föreslagit, att en moderskaps- 
hade interpellanterna - herrar Magnus- penning på 75 kr. skulle utgå till alla 
son i Skövde, ledamot av kommissionen kvinnor oavsett inkomst. 
och herr Wohlin, dess ordförande, sam- Den föreslagna extraordinära mödra- 
manfattat sina frågor under tre rubriker: hjälpen, avsedd för kvinnor i nödläge, och 
Ämnar regeringen framlägga några för- uppgående till högst 300 kr., ansåg stats- 
slag i ämnet vid Arets riksdag? Om inte rådet vara ett gott uppslag, som är för- 
så är  fallet, kunna vi nu få del av stats- tjänt av att omedelbart realiseras. 
rådets synpunkter i frågan? Hur har Vad slutligen angår förslaget om bi- 
statsrådet tänkt sig finansieringen av drag åt barn till änkor och invalider samt 

åt föräldralösa barn (refererat i Tidevar- eventuella åtgärder 
Den första frågan hesvarades med nej, vet n:r  12). vilket inte heller hinner att 

ett nej som dock åtföljdes av ett upprik- framläggas för årets riksdag, så anslöt 
tigt beklagande. Det var tydligen när- sig socialministern till de sakkunnigas 
mast praktiska hinder. som framtvingat betänkande. 
frågans framskjutande till 1037 års riks- Tredje frågan är: var skall de 20 milj. 

I och med at t  motståndet skärpts dag. och man har alltså intet annat att 
mot detta bud och samförståndet göra än att instämma i socialministerns beklaganden. Det hör i alla fall vara till- 
sikterna blivit allt mindre först ge- låtet att uttrycka en varm förhoppning 
nom ett stort antal motioner emot re- om att inte förslagen ma taga skada av 
geringspropositionen, för högre mi- att stå och vänta - man har 'blivit så 

litäranslag, sedan genom den hotan- skrämd av dessa eviga uppskov, när det 
de utgången av principdebatten i gäller de mest blygsamma önskemål ifrå- 

ga om mödrahjälp och mödravård. 
försvarsutskottet - har Statsminis- Den andra frågan om statsrådets upp- 
tern utan vidare övergivit sin tidi- fattning om kommissionens olika förslag 
gare ståndpunkt och erbjuder nu en hesvarades i det stora hela på ett för 
ny lösning av frågan enligt hans kommissionen glädjande sätt. Den har 

den - ett om förlossningsväsendet och 
ett om planmässigt Konkurrensen mellan kraven på so- barnmorskevården, 

Cia! omvårdnad och på ett betryg- sparande och bosättningslån och ett om 
gande försvar skall även på detta moderskapspenning och mödrahjälp. Herr 
sätt undvikas. I stället för 135 nil- Möller gick igenom dem alla tre. 

Beträffande förlossningsvården och vad 
joner kan regeringen gå med På ett därmed sammanhänger bygger det av 
höjt bud - menar man mellanpar- kommissionen framlagda förslaget på 
tiernas eller ett ännu högre? Denna den grundsatsen, att det allmänna bör 
ökade börda skall på intet vis be- helt överta normaIkostnaderna även 
tunga folkets breda lager. En skatte- lossningsvården, den s k förvården Til l  denna grund- 

skärpning för högre inkomster och sats anslöt sig socialministern i allt vä- 
förmögenheter enligt regeringens sentligt, 
förslag till innevarande riksdag skall 
lämna de erforderliga medlen. By- sparande och statliga bosättningslån de- 
tesobjekt nummer två blir förslaget 

Det synes 
motiverat, att staten vid sidan av de en- 

orterna, vilket partiledarna nu inbju- skilda sparbankerna genom postsparban- 
ken deltar i den planerade sparverksam- das att biträda. 

En odemokratisk uppfattning talar heten. Vad beträffar bosättningslånen 
ur det gjorda förslaget, Icke nog hör en statens bosättningslånefond inrät- 

med att viktiga avgöranden fattas Moderskapspenningen och mödrahjäl- 
genom partierna pen har fått ett i stort sett välvilligt he- 
emellan. Diktaturväsendet smy- mötande Vid remisserna, på några punk; 
ger sig även in i partierna själva. ter deklarerade statsrådet dock en från 
Ledningens privata uppfattning gö- kommissionsförslaget avvikande mening, 

vi lken även kommit till uttryck i remiss- 
res till norm för handlandet, obero- kritiken. Moderskapspenningen, som skul- 
ende av program och den stora 
massan partimedlemmars övertygel- Att socialdemokratiska parti- IIl:e klass tur och retur Stockholm, sov- 

\-agnar samt resor i bil och turistbuss. se. 

kongressen krävt tillmötesgående för Vidare hotell, tre måltider per dag. fri 
förhandlingar gör ingen skillnad. transport till och från stationer och ho- 
Ledarens åsikter om de lämpliga tell, alla avgifter och skatter, dricks- 
proportionerna mellan inre och yttre Pengar, bärare i Sverige och Tyskland. 

Anmälan om deltagande måste ske se- 
försvar bl i  avgörande Alldeles bort- nast den 20 maj till Tjeckoslovakiska Tu- 
sett ifrån att de äro godtyckligt val- ristbyrån jakobstorg 3, Stockholm Tel. 
da och kunna överklagas såväl från 1023  10, varest även detaljprogram och 

dares sida, innebär det ett farligt av- 
steg från demokratins princip. 

åsikt innebärande sainina fördelar. som bekant avgivit tre olika betänkan- 

Vad angår förslaget om planmässigt 

till förbättrade folkpensioner på dyr- en frivillig sparverksamhet. 

majoritetsbeslut 

det egna partiets som dess motstån- alla övriga upplysningar lämnas 

- 

tagas, vilka En åt för att finansiera de 
här uppräknade förslagen? 

Enligt Kommissionens förslag Skulle i 
främsta rummet stå till förfogande 15 
milj. vilka skulle inflyta genom den före- 
slagna särskilda skatten för familjehjälp. 
Socialministern delade emellertid den. av 
finansministern intagna ståndpunkten, att 
anslag till dessa reformer bör i vanlig 
ordning beredas på budgeten. Mot den 
föreslagna fristående skatten ställde sig 
båda statsråden synnerligen tveksamma. * 
En nordisk fredsplan 

Är den svenska regeringen sinnad att 
medverka till en Nordens fredsplan för 
alla världsdelars fred genom det nuva- 
rande folkförbundets omgestaltning till 
idéer och organisation - så löd herr 
Lindhagens fråga till utrikesministern. 

Medan herr Bagge inskränkt sig till att 
konstatera den allmänna besvikelsen över 

förbundet skulle kunna »räddas» genom 
att  det tilldelades anspråkslösare uppgif- 
ter, så rullar herr Lindhagen återigen 
upp frågan om N. F. och freden i hela, 
dess vidd i anknytning till sin motion vid 

årets riksdag, om regeringens medverkan 
förut refererat i Tidevarvet. 

Enligt förslaget måste N. F. hädanefter, 
arbeta På olika avdelningar, motsvaran- 
de de .  skilda världsdelarna. Ett Pan- 
Amerika står redan därute på dagordnin- 

gen. Ett Pan-Europa är likaså sedan 
efter sitt Pan-Asien. Ett Pan-Afrika och 
ett Pan-Australien är ej heller otänk- 
bart. Dessa slag av sammanslutningar 
böra ej som hitintills stå som en hoteke 
mot andra världsdelar. De skola inträda 
som naturliga led i tillkomsten av ett 
fredsförbund mellan världens nationali- 
teter. 

Interpellanten slutar med att återgiva 
ett i pressen synligt meddelande om att  
Japans regering är betänkt på att fram- 
lägga en regional stormaktsplan för 
världens fred, enligt vilken plan tydligen 
Asien, Europa och Amerika skulle sta un- 
der ledning av respektive Japan, England 
och Nordamerika. Norden får alltså på- 
skynda sina småstatsplaner för alla 
världsdelars fred, innan stormakterna 
hunnit bilda sina konstellationer. 

R H 

R e s a  till Prag. 

E vakien och Höga Tatra anordnas 
n sällskapsresa till Prag, Mellanslo- 

under j u n i  manad av Svensk-Tjeckoslo- 
vakiska Kvinnoförbundet i Stockholm. 

Resan, som är  avsedd för 25 deltagare, 
äger rum den 13-28 juni. Den omfat- 
tar bl. a. rundturer och besök i Prag, 
utfärder i Prags omgivningar, och en sex 
dagars resa genom Slovakien och Höga 
Tatra, en intressant och omväxlande färd. 

Tack vare särskilda överenskommelser 
kan priset för hela resan sättas så Iågt 
som till Kronor 410: -. 

I denna summa inbegripas alla resor 

Ar sedan. Den skulle knappast ha slagit 
riktigt an bara för ett å r  sedan. De na- 
tionalistiska instinkterna tycks n u  vara 
fullt vakna. 

S t e n  a f  G e i j e r s t a m .  



i T I D E V A R V E T  

Dr Alfhild Tamm se med de En betydande 
60 år. rätta ögonen. bok. 

»Det är en Stor förutom att få an Fridegård debuterade som prosa- 
vara 'fröken' för små barn.» J författare 1933 med En natt i juli, 

som v a r  en konstnärligt och mänskligt 
mycket framstående bok vilken ansågs 

Snälla Fröken, läs om Else! Läs 

som ett verkligt löfte. Hans nästa ro- 
om Ole, Fröken!'. Gör det, är Fröken 

snäll! man jag, Lars Hård, var en ännu mer 
mogen allvarlig och konstnärligt fullän- Den bönen upprepas ideligen i de mest 

dad roman. Alltför märklig för att inte bevekande tonarter av mina flickor och 

på talrika ställen i pressen bli behandlad pojkar. Det hjälper inte, att »fröken» 

med indignation och oförskämdhet i pe- 
försäkrar. att det inte går att läsa mer 

titstil, Till våren har  Fridegård utsänt 
om varken Else eller Randi, Ole eller 

Reidar, eftersom boken är slut. För dem ännu en roman eller rättare lång berät- 

telse, Tack för himlastegen, som är  en kan boken helt enkelt inte vara slut. Och 

direkt fortsättning på Jag, Lars Hård jag förstår dem. Ett så starkt liv har 
En modig kvinna kan man med skäl Barn av Johanne Grieg-Cederblad. Tack för himlastegen är, om inte egent- 

kalla Alfhild Tamm, och därtill ä r  hon Barnskildringarna är de mest betagan- Iigen en större bok än den föregående 
behjärtad och fylld av en okuvlig energi de små konstverk. Gång på gång tar  likväl genom själva stoffet mera betydan- 
och viljestyrka. Redan som barn oerhört man fram dem, roas, gripes, känner igen. de. Den skildrar Lars Hårds flykt från 
envis och oerhört tålig, säga hennes när- Just sådana ä r  barn. Kanske är  det den den arbetsanstalt han är intagen på för 
måste och redan då fylld av ett inten- igenkännandets glädje mina 11-aringar så att han inte kan betala ett förmodligen 
sivt begär att hjälpa. Inte underligt där- starkt upplever och glädjen över att vara felaktigt ådömt barnuppfostringsbidrag 
för, att hon gjorde läkarens kall till sitt. så i grund förstådda, som gör att de tyc- Och han flyr därför att han, utom sig, 
På sin 60-årsdag kan hon blicka tillbaka ker s i  mycket om boken. slagit till en av anstaltens vaktare som 
på en bana. fylld av intensiv strävan, och Friheten blir kort 
hon bör känna sig tillfreds med att så ta i den norska skolan. som tar ens och Lars Hård får snabbt utbyta arbets- 
lyckligt ha övervunnit de många hinder hjärta. Fängelseskild- 
som hopats i hennes väg. Hon hör ringen tar största platsen och boken slu- 
sevärd skygghet Och tillbakadragenhet inte t i l l  det förträffliga slaget som aldrig tar med de första dagarna efter avtjänat 
har hon i många avseenden varit han- misslyckas och aldrig har några svårig- straff 
brytande. Hon torde varit den första heter. Hon begår misstag och ber sin 

Fridegårds stil var redan i debutboken 

här i Sverige. Alfhild Tamm var den lag och tar tacksamt emot kollegans 
första Iäkare i vårt land, som specialise- hjälp med sin Else, Hon böjer sig för personlig Och ytterligt levande. Han har 

i Lars Hård-böckerna utvecklat den yt- 
rade sig på talrubbningar, och måste sina pojkars rättvisa kritik och vakar inte terligare och har t i l l  sitt förfogande ett 
företaga utländska studieresor för att änsgligt över sin egen prestige Men hon språk som i kraft, uttrycksfullhet och 

friskhet, när stormen lagt sig, allmänt utbilda sig på detta område. 
vösa talrubbningarna ledde hennes in- tillgång: det varma hjärtat i förening med kommer att anses som »mästerligt»: denna 
tresse över på psykoanalysen, och hon den sanna, goda humorn. förening i stilen av djärvhet, inte ett ord 

för mycket och absolut egen ton som våra var den första i hela Skandinavien, som Boken är en skatt för alla som håller 
underkastade sig en grundlig utbildning av barn Och har med barn att göra Och barn kommer att uppfatta som klassisk. 
som psykoanalytiker. Sedan 15 år  till- jag instämmer helt och fullt i min lilla Det djupaste i denna stil är det som 
baka är  psykoanalysen hennes viktigaste Majkens stilla undran: Skulle inte den direkt sammanhänger med temperament 

skap: jag menar Fridegårds lyhördhet digt kämpat mot okunnighet och fördo- bok om Else? 

och hans moraliska styrka, båda uppen- mar såväl inom läkarkåren som hos all- 
mänheten. På doktor Tamms initiativ 
har en självständig avdelning av Inter- Johanne Grieg-Cederblod: Barn. Nor- bara i stilen. Att som Fridegård skildra 

sin hjälte som med sin känslighet, sitt nationella psykoanalytiska föreningen bil- 
dats för Sverige och Finland, och numera allvar, sina hårda öden, sitt grubbel och 
finns i Stockholm ett Iärinstitut, som ut- sin äkta religiositet har alla förutsättnin- 
bildar praktiserande psykoanalytiker. hel del av dessa »fall» har hon skildrat i gar att i bokform bli »fin» »sympatisk» 

Tamm läkare vid Slagsta sinnesslöan- fscklitteraturen i"tzia specialområ- och föremål för svärmeri så sant, så 
Stalt, och vid Stockholms folkskolor den har Alfhild Tamm utgivit ett par utan varje försök att lägga honom till 
tjänstgjorde hon som hjälpklassläkare större arbeten, Talrubbningar och deras rätta för förståelse att han hos många 
1919-1932. På dessa uppgifter har hon behandling samt Ett sexualproblem. kritiker och med säkerhet många läsare 
nedlagt ett uppoffrande arhete, som vida På högtidsdagen vill man framför allt verkar fräck drulle, ä r  en moralisk pre- 
översteg vad endast plikten krävde. Så önska Alfhild Tamm framgång för de 
långt hennes tid och krafter tilläto ägna- idéer och mål som hon gjort till sina station Lika visst som det är stort 
de hon de nevrotiska barn, som hon vid intet ligger henne själv varmare om konstnärligt allvar. För vi  är nu en 
sitt arbete i folkskolorna alltför ofta på- hjärtat. gång för alla i vår ytliga och naivt sche- 
träffade, individuell omvårdnad. och en Tora Sandström. matiska idealiseringslusta benägna att 

endast finna det behagligt iordninggjor- 
da och overkliga fint och sympatiskt. Li- 
kadant är det med den fridegårdska ly- 
hördheten han ger sina allra mest inten- 
siva stämningar i förstuckna rader, en 
passant. 

Hans pregnans, så högt uppdriven, har 
emellertid även en baksida, hans enda 
konstnärliga svaghet. Fridegårds drag- 
n ing  mot det drastiska Och tillspetsade 
kan understundom förleda honom till 

klasskänsla, som skapar profiler, kan en 
smula binda hans psykologi. Om man 
saknar något i den skakande fängelse- 
skildringen skulle det väl vara en rikare 
ryansering och en starkare känsla av 
atmosfären i fängelset gråa vardag. Den 
är ändå en i svensk litteratur. 

Det på en gång mest gripande och be- 
friande i Fridegårds sista bok synes mig 
vara skildringen av flykten från arbets- 
anstalten och Stervändandet till friheten, 
jakten på den fågelfria och den fullstän- 
diga isoleringen hos den från en främ- 
mande, en otillåten värld återvändande. 
Det är  mänsklig ensamhet så långt ner 
man kan komma: en tyst gråt, oåtkom- 
lig och ohörbar för alla. Den har i bok- 
stavligaste mening ingenting att lita sig 
till utom sig själv och det mystiska för- ' troende till livet eller till döden som vi 
kan känna i våra svåraste stunder. Och 

Men det är  inte endast barnen därbor- länge plågat honom. 

Man kommer också att hålla så anstalten mot fängelset 
Trots en av- innerligt a t  deras »fröken» 

kvinnliga läkaren inom hospitalsvärlden Ole varmt om ursäkt. Hon lider neder- sammanpressad, frappant åskadlig, stark: 

De ner- vinner också segrar tack vare sin stora 

verksamhetsområde Och här har hon mo- där norska fröken kunna skriva en ny och rent formell begåvning och mäster- 

Agnes Gustafsson 

stedts. 2':50 

poänger Och anekdoter Och hans starka 

Människan och 
prestigekampen. 

Att män och kvinnor vet så gott 
som ingenting om varandra men att 
de samtidig! väntar nästan allt av var- 
andra, det är en erfarenhet som mitt 
mångåriga arbete på en rådgivningsbyrå 
för levnadsgestaltning, med dess tusen- 
den av muntliga och skriftliga frågor, har 
givit mig. 

Yttrandet fälldes av fru Sofie Lazars- 
feld under ett av hennes föredrag i Stock- 
holm där hon gjorde sitt bästa att för- 
medla en större förståelse mellan de båda 
för varandra så främmande släktena. Det 
ständigt återkommande temat i fru La- 
zarsfelds framställning, vare Sig den gäll- 
de sammanhanget mellan människornas 
själsliga jämvikt och freden mellan fol- 
ken eller den gällde patriarkatets neuro- 
ser var människornas försök att kompen- 
sera sina mindervärdeskänslor, antingen 
dessa ha sin grund i faktiska svagheter 
eller endast inbillade deras prestige- 
kamp, maktsträvan. försök att göra sig 
gällande, allt det som känslan av under-' 
Iägsenhet driver fram. 
På ett klart och mänskligt sätt, med 

hjälp av levande exempel fick hon fram, 
hur ett förhållande av förtryckare-för- i själva verket är, barn som måste få 
tryckta blir olycksdigert inte bara för den leka inte bara vara strama, .starka 
undertryckta parten utan lika mycket för ekar, gjorda för rankor att slingra sig 

T y  rankor kan man visserligen 
undan kvinnan t i l l  en andraplansroll i skapa genom att förtrycka människor, 
tillvaron men han ropar på henne så men ekar Skapas inte så 

Detta är  en antydan om innehållet i fort det går i l la  för honom, både när det 
gäller att leta reda på en förlorad krag- fru Lazarsfelds föredrag. Att åhörarna 
knapp och när det är  fråga om följderna u r  de mest skiftande verksamhetsområ- 
av ett olyckligt krig. Men vem har han den med stort intresse följde hennes 
då att ropa på? ]o, på den av sitt be- framställning var uppenbart Men vad 
roende lidande, förkrympta kvinna, som tyckte hon själv om Sverige? vi fram- 
han själv har skapat åt  sig genom sin ställa den nyfikna frågan på resdagens 
härskarställning morgon, sedan fru Lazarsfeld under fyra 

Det finns Otaliga exempel på detta dagar stått i en livlig kontakt med sven- 

den undertryckande. Mannen har trängt om. 

slags kvinnor, som därför att de hindrats skarna, 

att själva skapa sig en tillvaro, ett arhete, Om jag säger vad jag verkligen in- 
en uppgift, fordrar att en annan skall ge nerst tycker, då är jag rädd att ni upp 
deras liv innehåll det kan vara man- fattar det som smicker svarar fru La- 
nen, av vilken hon kräver allt, eller bar- zarsfeld. Jag skulle vilja uttrycka det så 
nen eller av omgivningen Över huvud ta- att när man i fyrtio år har gått och 
get. Men ett tomt liv kan aldrig fyllas Iängtat t i l l  ett land med stora förväntnin- 

genom en annan människa. innehållet gar och så finner att förväntningarna inte 
måste skapas inifrån varje människas bara uppfyllas utan överträffas då år 

egen personlighet. det en verklig upplevelse. Jag tror det 
Kvinnorna måste finna sin egen väg, allra märkligaste för mig har varit be- 

sitt eget värde och ansvar. Men,  män- kantskapen med de svenska kvinnorna, 

nen måste också få vara som de barn de med klarheten, renheten i deras tänkande 
och livsstil. J ag  känner mig djupt rörd 

ändå går denna ensamma människa inte över att ha fått erfara detta. Det är  så 

under! Det är  i väsentligaste mening mycket av det som vi ännu önskar och 
befriande att erfara hur den av ensam- hoppas på som ni redan förverkligat. Men 
heten förkrossade människan vinner styr- vad jag också har märkt är  hur männen 

i Sverige i varje fall de som jag kom- ka, reser sig, andas och växer ut: 

Det var när jag satt där som jag mit i beröring med, så allvarligt försöker 
kände glädjen ännu mer växa i mig. första kvinnornas tankegång och sätta 
Om den kom från rymden eller ner- sig in deras sätt att se, fastän det egent- 
ifrån jorden vet jag inte men jag lad- ligen är främmande för männen själva 

dades av en kraft som jag inte kände Jag har bara en önskan, säger fru La- 
till förut. Som genom ett förklarande zarsfeld till sist: att kunna ge någon gen- 
glas s i g  jag att  ingenting fanns att gåva tilt tack. Kanske kunde det ske 
frukta och gömma sig för. Kylan bet genom att förmedla till Er något av de 
inte längre på mig, hungern var borta. erfarenheter jag gjort i arbetet för att 

En stor, skakande och befriande bok. skapa förståelse människor emellan 
Knut Jaensson. och därmed nationer emellan! C. H. 
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Brantings och Lindhagens rösträttsmotio- 
ner för att de ej motionerat för allmän 

-I" - 
ingen vuxen kan komma åt att förstöra 
den. Det enda som omgivningen egent- Fantasiens rike. ligen kan åstadkomma är att skrämma Hinke Bergegren. rösträtt även för kvinnor överdrift då man 
eller driva ett barn så in i denna de oupp- kallat Hinke Bergegren för vår *Första 
nåeliga härligheternas värld, att det inte 
hittar tillbaka igen till den verkliga. 

»Verkligt stora män ha alltid hållit på kvinnosakskvinna». 
två stora ideal: fred och kvinnornas fri- I mer än 30 år har Hinke i tal Och 

Underligt är  det att tänka på vad ett görelse» - med dessa ord började Hinke skrift påverkat arbetarna särskilt ung- 
Bergegren ett anförande på Kvinnornas domen att behandla kvinnorna som lik- 

(forts. fr. sid. I.) 
- och specialiseringen, som ökas i den 
ökade arbetstaktens tjänst - kräver det 
yttersta av mänsklig yrkesfärdighet. Den 
skapande sidan trängs ihop - och dock barn egentligen har för sig under denna rösträttsmöte i Stockholm den 17 april ställda kamrater. 
är dess livselement utrymme, tid, rum, lekens och sagans tid! - Att det helt 1902 

landet och talade om »Arbetarkvinnans 
frihet Av denna sin beträngdhet lider enkelt övar den skapande kraften, lever Detta möte tillkom efter ett initiativ av 
människan, om medvetet eller omedvetet i denna paradox. Ty det vanskliga med Hinke Bergegren, som tidigare samlat förtryckta »Kvinnorna ställning» måste vakna u r  sitt för- 

den skapande förmågan är ju att den inte några rösträttsintresserade till överlägg- 
Det var även ett led i bildandet tryck, och männen måste lära sig inse de gör säkerligen till saken ringa. 

Och mänskligheten Iider. Andlöst upp kon övas, eftersom den ständigt får nya av föreningen för kvinnans politiska förfärande orättvisor de begå av tank- 
Iöshet, av gammal vana, av grym egoism.» tagen att i allt hastigare tempo utöva uppgifter. Men i leken sker det faktiskt. rösträtt. 

och fullkomna sina färdigheter har den Och ännu en annan - omöjlig - sak Våren 1902 nådde striden för allmän var Jag så har glad aldrig över träffat de framsteg någon som man kvin- som 

Icke visionär kraft, icke skapande för- sker Den moraliska fantasin skaffar sig rösträtt sin kulmen. Söndagarna den 6, En dag när 
måga nog att genomskåda, att sönder- 
bryta ens sådana vanor, sådan rutin i sitt öra och öga för vad som är underbart rättsmöten vid Lill-Jans med gatudemon- strationer. Den 20 april överföll polisen 
gemensamma. handlande, som uppenbart eller föraktligt, snällt eller styggt, skönt demonstranterna med sabelhugg, många en kvinnlig droskchaufför, han blev så 

eller fult, som långt mer än allt förstånd, sårades och 72 personer, däribland Kata glad att han genast satte Sig OPP i hen- 
är ödeläggande. Demonstrationerna nes b i l  Och bad henne köra. Då hon frå- 
hetsfulla makt, som vi kanske kan kalla bli avgörande vid livets ofta så omedvetna fortsattes i maj och i samma månad på- gade vart han skulle åka svarade Hinke: 

Moder natur, insett denna fara för sina val, denna moraliska fantasi formas ge- gick rösträttsstrejken den 15-17 Så- Kör Det vart har som påståtts helst! att Hinke bara varit 

människobarn. Våldsamt sliter hon dem nom sugan. Sagan, folkens barndomstiders ningarna från den tiden var Hinke Berge- negativ i sin verksamhet. Det är en stor 
därför ur vanans och färdigheternas goda stora »ologiska» livsfamnande skapelse, gren den enda man som under denna överdrift. Han har skildrat många gamla 

fördomar, men han har också givit sina och eftersträvansvärda takt och kastar som målar med de starka färgerna, de rösträttsstrid talade för kvinnans rösträtt. 
dem in i kriser, in till det inre livets djupa valörerna, kan ensam motsvara de Enligt Social-Demokratens referat ta- åhörare en ny livstro Han har Han 
»röster och syner och tvivelskval». Där sugande krav som ger sig tillkänna, då lade han vid Lill-Jans den 6 april »varmt dem till kamp til l  självverksamhet. 

för kvinnans rösträtt». Det var första har tänt revoltens ande hos många män 
skall de, så som Goethe enkelt och djup- det inre livet för första gången upplåter gången jag hörde Hinke och jag måste Och kvinnor. 
sinnigt uttryckt vad det gäller, lära att sig, i sitt djup och sin höjd och sin bredd, säga att Soc,-Dem. mycket välvilliga re- Hinke Bergegren tillhörde formellt So- 
se med egna ögon. Alla s. k. kriser i livet sitt skratt och sina tårar - Må vi ha öra ferat ej  ger rättvisa åt Hinkes tal. Inget cialistiska partiet, men han var ingen 
har denna innebörd. Det är som om Mo- för den äkta sagan, icke förvanskad av referat kan förmedla Hinkes eldiga en- rättrogen partimänniska. Han Han var 

en av de mest toleranta människor jag 
träffat, han höll strängt på att alla män- 

der natur visste, att vane- och rutinsidan, alltför som behärskade honom i talarstolen, till 
den reder sig alltid, den tar alltid igen tankegångar! Det kan vi endast få ge- läsarna. 

niskor har rätt att ha en egen »uppfatt- sig. Skaparesidan däremot, den visionära nom att skaffa oss tid och rum och frihet Hinke talade inte bara för kvinnans 
förmågan, den skulle bli förintad under att låta en saga ljuda i vår själ. Tro inte rösträtt, han yrkade på kvinnans fullstän- ning och att de också har rätt att kämpa 

för den. 
trycket av alla mäktiga färdigheter om att vi annars ens kan berätta den! 
den inte plötsligt stode där blott och bar, Sagotiden, lektiden, som blandar verk- 

lappar och renar till skånska bönder och 
ångestfylld, hänvisad på sig själv. Den ligt och overkligt, sant och uppdiktat och 
behöver hållas frisk genom de skarpa in- dröm om vartannat, skall en gång i 9-års- feta gäss. Var dessa pojkar än hamna i 
grepp, som vi betecknar med ordet kri- åldern gå över i den mest rigorösa teo- Hjältemod livet, säkert dyker minnet av denna första 

någon gång hos någon eller några kan- 

avgörande av dessa kriser, den tid då väl slags landskap som man har skarpast Bland alla »dagar» Som På senare tid ske en vägvisare. 
i allmänhet barnträdgården får hand om öga för olikheterna hos ett annat. Men märkligaste h a r  gått genom vi anföra ti l l  sist ur häftet med några 
barn är den a k. första trotsåldern i långt dessförinnan, mitt under övningen utan att förlora sin idealitet att bli ett förkortningar Emilia Fogelklou Norlinds 
2½-4-tidsåldern. En jättelik och impo- i den skapande leken, fullbordar sig en affärsföretag med sentimentala affischer slutord Om Hjältemod: 

nerande prestation i övningens och efter annan slags mognad för verkligheten, - giv åt den som ger etc. - Det är i 
ad det går långsamt för allt högt 

härmningens tecken har gått förut: den också den av oerhört stor vikt. Redan år femtonde gången, som Wales-barnen Och stort att mogna! Det är två genom radion skicka ut sin hälsning till tusen år sen en ny sorts hjältemod bör- 
upprätta gången ett helt språk, alla kul- i 5-6 årsåldern mognar nämligen hos alla världens barn på denna »den goda jade dagas för en liten skara människor. 
tursamhällets handgrepp har övats in. ett barn känslan för det fullbordade ver- viljans dag». »Gören väl emot dem som göra eder 

Och vad mera är - man har vant sig ket - det må vara ett verklighetstroget En sådan lö- 

vid att en människa är den ledande, plastilinadjur eller städningen av ett rum liten publikation till den dagen under re- sen är i allt krig landsförrädisk. »Den 

hägnade vaneskapande och bestämman- - med andra ord en slags arbetsmognad, digering av svenska skolornas fredsför- som dräper eder skall mena sig göra Gud 
ening men med bidrag på de tre nordiska en tjänst» sade Jesus. Någon billig väg 

de i tillvaron. Då händer det - plöts- Men denna känsla för verket, denna slags språken, Bland de svenska bidragen finns fanns det inte för den nya människans 
ligt! Man vill - på sina egna vilda vä- arbetsmognad hör i denna ålder endast en liten historia om hur en skolklass - hjältemod. Men m stor fröjd susade Om- 

gar. Man börjar sätta upp mål - osyn- och allenast samman med handens och en 4:de klass vid Viggbyholmsskolan - kring det där det var äkta framsprunget 
liga för alla andra än en själv och därför kroppens arbete. Den är ju icke dess skriver till Gandhi och ger honom sin ur kärlekens överflöd Och inte en död efterapning. Saligare att giva än taga - 
ständigt överkorsade av alla dessa andra, mindre grundläggande och oändligt be- samlade kassa 50 kr. - Och får svar! 

Det är en förtjusande sannhistoria av också Om det är livet man ger, och döden 
men oftast och mest ingripande av den tydelsefull. Men den kan bli helt do- käckt pojklynne och entusiasm och den man får när man ger. 
närmaste den tillvanda och älskade per- minerande! Därför kan t. ex. små äldsta present de skicka Gandhi är en lyckad Inför kejsarstoden var det som avgö- 
sonen. Den första fruktansvärda konflik- syskons hemarbete likaväl som industrins produkt av lärar- och barnainspiration: relsen måste ske Under Cæsars namn 

ten är alltså där. Är det underligt att barnarbete, i gången tid i Europa och i en karta över Sverige plockas ihop ur stod ibland inristat: »Guds son världens 
tårarna sköljer över ansiktet, att man närvarande stund t. ex. i Kina och In- kasserade kartböcker Och klistras Opp, frälsare». 

Men det nya hjältemodets 
och landet görs levande genom utplace- människor skänkte den sista hederstiteln 

kastar de gamla leksakerna i golvet, att dien, uppvisa så oklanderliga resultat. ring av karakteristiska pappfigurer, från åt en helt annan. De vägrade offra åt 
man skriker och stampar. Man star där Men det skapar små »trälabarn» som statens gudom. Och många, många blevo 

faktiskt hänvisad på sig själv. Och de nog knappast >tarva, också de, få leka också dräpta, som Jesus hade sagt. 
inre synerna, den inre målsättningen någon gång och le» Ty deras skapande år denna arbetsmognadsprocess, att den Men med sin död sjöngo fredsfurstens 

bekännare in en ny sång i mänsklighetens 
växer och tilltar i styrka till sist kan- fantasi har blivit stum och blind, och kan förmå om den pressas vad icke hjärta. En djup och underlig visa var 
ske man också lyckas skaffa Sig respekt stumma och blinda kommer de sannolikt stora människors ogillande stryk kanske det, inte sammansatt av Stavelser utan av 
i utövandet av sina »lekar» därför i livet att följa med strömmen, eller förmaningar förmår: att kväva människoliv som sina levande ord. Och 

lekens, fantasins eller därför finns det alltjämt en åder, där den 
symbolbildningens tid bryter alltså in med av t. ex. barnträdgårdens alltför trägna »osannfärdighetens» växt. melodien pulserar, fastän den stora av- 
en våldsam kris. vi vet att under en tid, knåparbete och utnyttjande av barnens Men frågan är: Var blir det av den görelsen till  ny mänsklighet ligger så 

långt tillbaka i historien. 
kortare eller längre beroende på många beskäftiga arbetslust för att inte tala kraft, som är till för att ständigt om- 
omständigheter, är sedan ett barn på sätt om hur lätt de första skolåren pressar skapa världen, på det att världen ej  måt- Nu står vi  åter inne i en väldig bryt- 
och V i s  suveränt oberoende av omgivnin- den formella träningen på fantasilivets te fastna i sin egen tyngd, sina egna sna- ningstid. Och nu är det folken det gäl- 
gen. Ingen vuxen hittar in i dess värld, bekostnad, Ty s~ mäktig är  i dessa ror? Den kraften hör hemma i fantasins ler. Skall de bli mer och mer vilddjurs- 

rike och har sin speciella fristad i lek- lika, med beväpning av fantastisk räck- 
och sagoåldern. Där skall den växa sig vidd förstörelsens vidunder gent emot 
så stark att den under hela livet blir en varandra? Eller  skall det nya hjältemo- 

det bryta igenom som aldrig förr, så att 
källa till förnyelse Men underligt nog folken sänder ut till varandra hjälphärar 
bor den just under denna tid vägg om när olyckor kommer, men inte mera för- 
vägg med sin egen motsats, sin oändligt störelsens maskinfåglar till' att förinta 
viktiga komplettering: den beskäftiga dem? 
verksamhetslusten, som vill »göra något Avgörandet ligger hos dem som nu 

riktigt». Moder natur är  tydligen vid- tiga, men avgörandet sker inom folken. 
hjärtad nog att utan förskräckelse sam- Kostsamt blir det nog som förr en gång, 
tidigt uppamma båda dessa krafter. För- med livet som insats, ens eget men inte 
dtår vi stora människor att lika vidhjär- andras. 

Det sägs att ungdomen inte ser fram- 
tidssyner mer. Därpå må man väl tvivla, 

tat göra detsamma? 

men visst är att gamla och medelålders 

under många år reste han runt hela 

sina färger, Denna inre smak, detta inre 13, 20 och 27 april var det stora röst- norna gjorde som Hinke. 
han kom hem från Köpenhamn berättade 
han för mig att då han på en gata såg 

Det är emellertid som om den hemlig- alla förmaningar eller levnadsregler skall Dalström, anhölls. 

vitt jag minns och kunnat se av tid- 

och snusförnuftiga tusiasm, den stora rättfärdighetslidelse underordna Sig Partidisciplinen. 
»logiska» 

diga frigörelse 
På mötet den 17 april kritiserade Hinke AxeI HoImström. 

ser. retiska sannings- och verklighetsprövning. handling för förbrödring opp hos dem 
Den första och troligen en av de mest Ty det är när man just kommer från ett 

I Norden utges i år som föregående år en skada Och förfölja eder.» 

Den skapande lekens ålder, sagotiden, Detsamma kan säkerligen åstadkommas drömmarnas, 

~ 

växer upp Makten ligger hos de mäk- 

Honorine Hermelin. 

Zetterlund & Thelanders Boktryckeri Stockholm 1936 

på TIDEVARVET. 
Pris för helår kr. 6:- 

Från 

riksdagsläktaren 
ftertankens kranka blekhet präglade Eftertankens stämningen i kamrarna 

när befolkningsfrågan i lördags var uppe 
på dagordningen Hr Magnussons i 
Skövde och hr Wohlins interpellationer 
besvarades då av Socialministern, sekun- 
derad av Finansministern. Det artade 
sig nämligen mera ti l l  att bli en debatt 
Om skatteobjekt och finansiering än om 
befolkningskommissionens positiva för- 

slag vida förslag Interpellanterna vore att vänta hade till frågat årets huru- rika- 
dag i annat fall vilka orsakerna till 
uppskovet äro, och om statsrådet ville 
framlägga sin ståndpunkt till befolk- 

På dessa frågor Socialministern 
ett så långt svar att det nästan tog en 
halvtimme att läsa upp det. 

I Andra kammaren tackade hr Magnus- 
son i Skövde för svaret, men beklagade 
att kommissionens förslag splittrats på 
grund av delade uppfattningar Om var 
medel till finansieringen skola tagas. 

För övrigt efterlyste hr Magnusson en 
ny mentalitet, annars löses icke befolk- 
ningsfrågan ens genom en rad av sociala 
välfärdsåtgärder, som folk skulle inkas- 
sera för vad utan de att förplikta ha någon till. känsla av ansvar 

Fru Nordgren delade inte hr Magnus 
sons åsikter på den sistnämnda punkten. 
»Om herrarna försökte förebygga kriser 
av det slag vi nu upplevt och få till stånd 
ett lugnare förhållande ute i världen och 

skapa trygghet åt mödrarna så att de sina att de 
ett världskrig, så skulle vår befolknings- 
fråga lösa sig av sig självt. V i  måste 
också komma ihåg att vårda det folkma- 
terial '.! redan ha. En a' de frågor som 
allra forst måste bringas till lösning är 
hjälpen till de ensamma mödrarna. till 

det i sådan form att de slippa gå den 
tunga vägen till fattigvården.» 

I Första kammaren tackade hr Wohlin 
för svaret men betecknade den stånd- 
punkt som Finansministern intagit i frå- 
gan om familjebeskattning som en stor 
motgång för befolkningskommissionen. 
Hr Myrdal tackade också för Svaret. 

Jag är glad, sade han, att regeringen inte 
ser platoniskt på våra förslag utan går 
i författning om att förverkliga dem 
Man måste dock känna en viss oro om 
förslagen måste sammankopplas med 
kommunalskattereformen. 

Professorn kunde icke heller undgå att 
märka det vi på läktaren redan vid de- 
battens början märkt att det uppflam- 
mande intresse, som riksdagen presterade 
i fjol, redan Svalnat. Det svenska folket 
kommer icke, sade han, att vara verkligt 
intresserat av denna fråga förrän verk- 

änkor med barn och ensamställda, Och 

ningarna börja visa sig. 
När hr Myrdal i alla fall var uppe i 

talarstolen tyckte han att han kunde fort- 
sätta lite med sitt program: Den sjun- 
kande nativiteten kan inte stoppas genom 
åtgärder mot födelsekontrollen. Det är 
ett skamligt tillstånd att söka vidmakt- 
hålla en okunnighet som leder till att fat- 
tiga och mindre försigkomna få svara för 
befolkningstillskottet. Målet måste vara 
en sådan levnadsstandard att upplysta 
människor med bibehållet ansvarsmedve- 
tande kunna föda ett lämpligt antal barn. 
Det är ett mål som vi kan nå men det 
lägger stora bördor på medborgarna. 
Kan vi inte ta upp dessa frågor måste vi 
anse oss vara socialt-ekonomiskt insol- 
venta, det är inte en fråga för framtiden 

den är dagsaktuell. 
E l s a  S v a r t e n g r e n .  

nu  går och ser syner för de växand- 

syn måste för de unga varda till dåd 
Man tycker att den rena klokheten skulle k kräva måste fredens Också dåd. finnas Men det det mod räcker och inte. den 

kärlek som nödgar, så att man inte kan 
annat, man måste Man ger livet på sitt 

skrivs en ny historia. 

räkning i skarp motsättning till nuets 
krigshot. Det som hos dem är dröm och 

ord, som sitt ord, Och med sådana ord 

Emilia Fogelklou Norlind. 

Rekvisitioner mottagas av Svenska sko- 
lornas fredsförening, Lilla Nygatan 4, 
Stockholm. Pris 25 öre. 


	36-19-1.pdf
	36-19-2.pdf
	36-19-3.pdf
	36-19-4.pdf

