
veriges riksdag har alltså beslutat en för frestelsen att pressa oss in 6 i ett krig. S betydande upprustning. Om nödvän- Denna sats behöver nu inte längre bevi- 
digheten att på detta sätt »ta konsekven- sas, den har så småningom genom skick- 
serna av läget i världen, var praktiskt ta- ligt skött propaganda kommit att framstå 
get hela riksdagen ense. Att regeringen såsom oemotsäglig, den ingår utan vidare 
måste gå för en Så pass liten skillnad som i gemene mans förestäiiningar och argu- 
den mellan regeringspropositionens 135 mentförråd. Strax efter världskriget hör- 
miljoner och försvarsutskottets 148 miljo- de man lika ofta sägas, att det var vår 

EGERINGSSKIFTE PÅGAR. Mini- ner, kan den som är obekant med för- relativa militära betydelselöshet som gjor- 

Pehrsson i Bramstorp fått konungens stå. Lika litet ä r  den roll dyrortstilläg- get att tvinga oss att bli allierad, det var 
uppdrag att undersöka möjligheterna för get för folkpensioneringen spelade i för- bättre att låta OSS tjäna och förtjäna som 
bildande av en samlingsregering. Högern svarsdebatten förklarlig ur sakliga skäl. mellanhänder för vissa viktiga förnöden- 
och Folkpartiet ha från Bondeförhunds- Försvarsministern torde ha lagt fram heter. Men numera ve t  man absolut tvek- 
ledaren fått mottaga skriftlig förfrågan den gängse och för den breda väljarkåren löst att vår armt skyddade vår fred i 
om sin villighet till  samverkan om Bonde- avsedda förklaringen på upprustningen förra kriget och kan anförstros uppgiften 
förbundets grunduppfattning Riksdags- då han enl. T.T.-referatet sade att: att skydda den i ett kommande. Man be- 
högern har svarat ja, Folkpartiet lutar »Vid internationella krigsförvecklingar tänker inte att om liv och död för en 
mera åt en centerregering bör Sveriges försvar ha en sådan styrka stormakt skulle hänga på att få en flyg- RIKSDAGENS SLUTSPURT har varit att främmande stater finna det med sin 

fördel förenligt att underlåta att pressa has i Sverige, så skulle den inte se på de 
med massavverkning av sverige, Det bör kunna ge nödig respekt kostnader, det skulle föra med Sig att ra- 

stora och viktiga frågor. lantarbetstids- A t  Sverkes vilja att leva sitt oberoende sera vårt motstånd Allt beror på om- 
lagen avgjordes i enlighet med utskottets liv vid sidan av andras ovidkommande ( ! )  ständigheternas tryck i en viss situation 
försiktiga förslag, motionerna om åt- krigiska förvecklingar samt att fylla s ina som riksdagen inte kan förutse i sin av- 
gärder mot statsfientlig propaganda av- förpliktelser till den internationella rätts- vägning av miljonerna, 

slogos, dyrortspensionerna fälldes rege- Vi skola alltså betala 148 miljoner om 
ringens trafikförslag likaså Skatteför- lunda bl ivi t  oss ovidkommande, därmed året för att få  leva i skyddet av en behag- 
slaget har fallit i Första Kammaren är hela folkförbundspolitiken avförd från lig hypotes, som inte på något sätt är  be- 
D E N  TRAGISKA MANNBYAFFÄ- programmet, vi  återgå till vår gamla visad, hur mycket än Per Albin Hansson 

RENS huvudfigur, fanjunkare Al- uppfat tning om krigsberedskapen som talar om trygghet och det ledande för- 
bin Mannby, som på sin tid dömdes f ö r  neutralitetsskydd, som ett vilande hot, av- svarsorganet om en »befriande insats». 

sett att skrämma andra folk från att falla förment spioneri på Bremön, har avlidit 
vid 72 års ålder efter att nio gånger ha 
fått sin ansökan om resning i målet av- 
slagen. Han var efter 20 års oavlåtligt 
arbete för att vinna upprättelse, vid sin 
död sysselsatt med den tionde resnings- 
ansökan. 

AN ZEELAND har efter att två v gånger ha misslyckats bildat en 
koalitionsregering i Belgien, bestående av 

ationernas Förbund ä r  kallat till nas fortsättande som något urbota dår- 

Man 4 kaloliker och 3 liberaler Om- dagordningen 
mellan stånd, men sedan både Canada och 

fattande sociala reformer bebådas löne- Abessinien och Italien, Locarnofördraget Australien synas vilja komma loss ifrån 
höjningar, avlönad semester pensione- samt vissa emigrations- och slaverifrågor. sanktionseländet, har även Mr Eden sla- 

ring, förkortad arbetstid och höjd skolål- Församlingen tager för första gången git till reträtt och den engelska regerin- 
sitt nya jättepalats i besittning, men gens definitiva ställning med förslag om 

der. SIGRID FRIDMANS KENTAUR har aldrig tillförene har N.F:s framtid och sanktionernas upphävande ä r  kanske, när 

besegrat motståndet och skall nu, en- mål varit så dimhöljda och svårbedöm- detta läses, redan klarlagd inför Parla- 
ligt Stockholms stadsfullmäktiges med liga. Kungen av Italien är utropad till mentet. 

stor majoritet fattade beslut, uppsättas kejsare av Ahessinien och Italiens seger- 
Vad kommer England vidare att göra 

på Observatoriekullen Där den såsom rika här har besatt nästan hela landet. i den andra frågan på dagordningen, 
»en meningsfylld Skr i f t  i rymden vill Negus Negesti, Haile Selassie, lever halvt Tysklands ensidiga uppsägande av LO- 

tvinga människorna att Se uppåt». 
i skymundan i London och Genéve torde carnofördraget? Försöka arbeta fram en 
knappast önska hans närvaro vid sam- medelhavspakt i samförstånd med Italien 

manträdet. för att därigenom kvarhålla detta land i 
Vid sista rådsmötet den 11 maj reage- en anti-tysk front, den gamla Stresafron- 

rade Italiens representation med demon- ten eller göra upp med Tyskland i 
strativ avresa från Genéve, då rådet in- kolonialfrågan lämna tillbaka Tanga- 
bjöd Negus representant att delta i för- nyika till exempel och så få  hjälp av 
handlingarna. Rådet ajournerades utan Tyskland mot det fascistiska, romerska 
vidare beslut först till den 16 juni och imperiets hotande utbredning? 
sedan ytterligare till den 26 i samma må- Båda alternativen innesluta starka 
nad efter det förbundspresidenten Benes möjligheter till imperialistiska krig. Tven- 

på Argentinas begäran sammankallat ne fronter finnas redan. A ena sidan 
hela N.F. till den 30 juni. Tyskland, Japan, Ungern och Bulgarien. 

Hur skall förfaras med sanktionerna? Och å den andra Frankrike, Sovjet, 
Det ä r  den första stora frågan. Fortsätta Tjeckoslovakiet samt Rumänien. Engelska 
j a ,  skärpa dem, yrkade i England den regeringen vacklar mellan bägge. Italien 

liberala och socialistiska oppositionen. likaså. 
Den engelska konservativa regeringen Och hur skall N.F. kunna fylla sin 
har tydligen haft delade meningar, men uppgift? Sanktionerna måste otvivelak- 

a l l t  efter som tiden gått och allt efter tigt upphävas. T y  ingen kan väl längre 
Tidevarvets semester infaller under som samförståndet mellan Italien och tro att dessa halvhjärtade ekonomiska At -  

midsommarveckan, då intet nummer Tyskland växer har sanktionisternas be- gärder, som e j  hindrade Mussolinis seger 
av tidningen utkommer Expeditionen slutsamhet övergått i blek eftertanke. under det abessinska motståndets dagar 

hålles stängd fr. o. m. måndagen den Engelska finansministern Neville Cham- nu skulle få honom att falla till föga 

22 t. o, m. Iördagen den 27 juni. 
berlain som tippas som Baldwins snara A t t  nu tillgripa krigiska medel mot Ita- 

N:o 25 av Tidevarvet utkommer i arvtagare, höll först ett uppseendeväc- lien, stänga Suezkanalen eller dylikt, är 

vanl ig  ordning Iördagen den 4 juli kande tal, d i r  han stämplade sanktioner- väl totalt uteslutet 

Vad har hänt? 

R stären Hansson har avgått och hr handlingarna bakom kulisserna inte för- de att ingendera parten fann det angelä- 

våldsam 

ordningen., 
Andras krigiska förvecklingar ha så- 

Forts. å sid. 3.) 

Vad skall N, F. göra? 
6 socialister bl, a. Vandervelde och de N extra sammanträde den 30 juni. På aktigt. Regeringschefen tog ett lamt av- 

står  konflikten 

lord Cecil manar till 

samling för freden, 
Miss Violet Lansbury, förespråkare tog initiativet till den stora fredsomröst- för den av engelsmannen Lord Ce- ningen i England förra året, Resultatet 

cil igångsatta världssamlingen f ö r  freden, av denna blev j u  överraskande stort. De 
har under den gångna veckan besökt värsta optimisterna hade kanske räknat 
Stockholm. Hennes ärende här har varit med en 5 miljoner röster. Och så blev 
att intressera organisationer och enskilda det över 11 miljoner varav en överväldi- 
för uppslaget. Miss Lansbury ä r  journalist gande procent var för N.F., för Nedrust- 
i London och dotter till förre arhetarleda- ningskonferensens fortsättande, f ö r  ett 

fredsklang. Som bekant avgick George tänkte Lord Cecil, bör den tanke som 
Lansbury i samband med frågan om sank- förmådde samla en så stark opinion bland 
tionerna från sin ledarplats inom Labour det engelska folket föras vidare ut i värt- 
Party med anledning av sin pacifis- den. I samarbete med ett antal fram- 

stående personligheter i England och tiska övertygelse. 

ja, säger Miss Lansbury jag ä r  min Frankrike drog han upp riktlinjerna för 
fars dotter och det ä r  inte alltid så lätt, världssamlingen för freden, 
Han ä r  ju den store mannen ibland Denna gång ä r  det inte fråga om 
ligger mindervärdeskänslorna hotande någon ny organisation, fortsätter Miss 
nära, man skall försöka att värdigt bära Lansbury. vi vill i stället arbeta med de 
upp namnet och man möter sin faders krafter och organisationer som redan 
rykte överallt. Men i varje fal l  delar jag finns. På det sättet kan arbetet också 
inte helt hans åsikter ifråga om fredens bättre anpassas efter varje land, dess 
organisation, Min far  ä r  ren pacifist, uppfattning och traditioner De närmaste 
Enligt min uppfattning måste nu freds- kraven för den omtalade planen ä r  föl- 
vännerna i världen samla sig till en posi- jande: 
tiv insats, de måste organiseras och göra Fördragens helgd och okränkbarhet 
sig hörda. Kan samlingen ske endast på bör återställas. Särskilt bör N.F:spakt 
grundval av något sorts minimiprogram, Och Kelloggpakten åter göras m o r a l i s k t  

så må vi då försöka med det. Nu ä r  Inskränkning och begränsning av ruste 
inte tid att låta några gradskillnader stå ningarna genom internationella överens- 
hindrande emellan, när det gäller att kommelser Vinster av krigsindustrin bör 

Folkförbundet bör stärkas för förhind- 
samla alla krafter, 

ren George Lansbury. Namnet har stark förhud mot privat vapenfabrikation. Nu 

bindande. 

förhindras. 

Som bekant var det Lord Cecil som (Forts. å sid. 2.) 

Lika utbi ldningsmöi l igheter 
för flickor och gossar. 

Radikala föreningen, som är 
ansluten till svenska kvin- 
nors vänsterförbund, 
har på sitt årsmöte gjort följande 
uttalande med anledning av eckle- 
siastikminister Engbergs tal vid pojkar som flickor. 
invigningen av högre allmänna lä- Föreningen framhåller att en- 
roverket för flickor i Stockholm, 
där han sade sig »stå som tviv- dast Om de unga Oberoende av 

lare inför varje försök att för våra kön äga fr i  tillgång till alla ut- 
flickor uppställa samma bild- bildningsvägar, kunna kvinnor 

och män, i enlighet med vars och 
ningsmål som för våra gossar». 

Radikala föreningen hävdar ens individuella förutsättningar 

sida vid sida arbeta på olika 

poster i det demokratiska sam- 

I likhet med ecklesiastikminis- 
tern understryker föreningen nöd- 
vändigheten av även en examens- 

f r i  högre skola, öppen för såväl 

den uppfattningen att samhället 

äger skyldighet att alltjämt lik- 
som nu sker, bereda pojkar och 
flickor samma utbildningsmöilig- hället 
heter. 

Mussolini uppges även fordra att N.F:s är en sådan vig. Men även andra vä- 
septemberdom över Italien som angri- gar, t. ex. N.F:S uppdelande på olika 
pare skall upphävas, men detta kan väl världsdelsförbund och regioner. äro tänk- 

e j  N.F. göra med bibehållen självakt- bara. 
ning, e j  heller borde något land låta för- 
leda sig att ekonomiskt bistå Italien med 

Abessiniens exploatering och uppbyg- 
gande. 

Att N.F:s sanktionsåtglrd misslyckats. 
bör dock ej tvinga N. F. at t  bli blott 
ett forum och en institution för enbart 
humanitära och socialekonomiska uppgif- 
ter. I stället måste N. F. gå över till de 

reformer som skall göra det bättre rustat 
för nästa konflikt. Den Cecilska planen 



TIDEVARVET 

En fläck på MÖTESPLATSEN. 
Radikala föreningen i Stockholm sam- 

nianträdde den 12 maj på Källhagens 
värdshus till ett talrikt besökt årsmöte. 

ligt. Ordf. ä r  dr Ada Nilsson, övriga sty- 
relseledamöter dr Andrea Andreen-Sved- 

B l a n d  de frågor som avgjorts i riks- berg, red. Carin Hermelin red, Ruth 
dagens elfte timme befinner sig Hamrin Thorell och dr Naima Sahlbom. Regerings Kungl .  Maj:ts förslag t i l l  omorganisa- Suppleanter: Advokat Eva Anden, fru 

Asta Hägg, med, kand, Aina Versteegh- 
Lind Efter fru Lilian Kåge som lämnat 

tion av folk- och småskoleseminarierna. 

I n:r 13 av Tidevarvet lämnades en re- Stockholm, valdes kansliskrivare sigrid 
dogörelse för detta förslag, varför vi in- Edholm Gustafsson. 

seminarie- 
reformen. Den avgående styrelsen omvaldes enhäl- 

D e n  2 0  j u n i  1936. 

skränka oss till att nämna att utskottet Efter de stadgeenliga årsmötesförhand- 
Efter två dagars debatt den 10 i sitt utlåtande tillstyrkt denna nya orga- lingarna förekom frågan om ett uttalande 

och 11 juni antog riksdagens båda nisation med några ändringar. med anledning av ecklesiastikminister 

kamrar den lösning av försvarsfrå- Till de viktigare av dessa hör, att folk- Engbergs bekanta invigningstal deltogo 
gan, som utskottet föreslagit och skoleseminarierna visserligen skulle om- pedagoger, mödrar, läkare och åtskilliga 
som i huvudsak överensstämde med fatta 16 examinationsavdelningar, men att  representanter från de centrala verken 
mellanpartiernas förslag. Majorite- antalet studentlinjer skulle begränsas och belyste frågan från sina olika verk- 
ten utgjorde i Första Kammaren tju- från 6 som Kungl. Maj:t föreslagit samhetsområden. Man beslöt enhälligt 

gu röster och i Andra Kammaren en- till 5. Den nuvarande studentlinjen i ett uttalande som återfinnes på första 

dast fyra för de 148 miljonerna till Stockholm, som Kungl. Maj:t föreslagit sidan Efter förhandlingarna vidtog supé, un- 
militära ändamål. Statsministern bibehållen, skall indragas medan däremot der vilken dr Ada Nilsson berättade om 
öppnade debatten med att stryka un- seminariet i Kalmar skall bibehållas som en nyligen företagen resa Genom trenne 
der regeringens anbud att acceptera 4-årigt enkelseminarium det skulle en- diktaturer Anförandet mottogs med liv- 
riksdagsmajoritetens väntade beslut, ligt propositionen indragas. ligt bifall. 
mot det att regeringens förslag om Debatten kom att företrädesvis röra sig C.H. 
dyrortstillägget i folkpensionerna om just denna tävling mellan Stockholm 
antogs. och Kalmar. Det är  inte utan att den 

Kammaren. Statsministern förklara- på riksintressena. Beklagligt nog segra- mänsklig het. 
högerradikal till talare i den franska 

före lördagen den 13, avslogs rege- sakliga synpunkter, som brukar läggas 
ringsförslaget med sjutton rösters på regementsindragningar var och en 
majoritet i Första och fyra i Andra talar för sin lilla stad utan större tanke 

de då, att regeringen ansåg sig icke de i voteringen kalmariterna med en enda 
ha möjlighet att i fortsättningen bära röst och Stockholmsseminariet kommer 
regeringsansvaret. Detta framhölls alltså att berövas sin studentavdelning. deputeradekammaren gjorde sig ny- 
också i regeringens avskedsansökan Hur man kan uppbringa några sakliga E n  skyldig till ett antisemitiskt utfall 
till konungen, som inlämnades på skäl för att under sådana förhållanden mot ministerpresidenten Blum. Kammar- 
måndag morgon, varpå Hans Maje- bibehålla Kalmarseminariet, medan en presidenten avgav därvid den manliga 
stät sedvanliga konferenser studentska från Mellan-Sverige, som herr förklaringen att det i kammaren varken 
med talmän och partiledare, gav h r  Engberg påpekade i sitt anförande är funnes judar, protestanter eller katoliker 

Pehrsson i Bramstorp i uppdrag att tvungen att för sin utbildning fara antin- Med utgångspunkt härifrån vänder sig 
undersöka möjligheterna för en re- gen till Umeå eller Göteborg, det är  inte Irene Harand i Gerechtigkeit mot den 
gering på bredast möjliga parla- lätt att fatta för den som står utanför nationalsocialistiska tankegången, själva 
mentariska underlag. riksdagen. denna ide att framställa högväxta, blon- 

Förlusten av Stockholm studentlinje da, Iångskalliga och blåögda människor 

geringen har alltså fallit. Och den blir så mycket mera kännbar som den var som en arisk ras av högsta kvalitet och 
föll icke oväntat. önskligt hade va- pedagogiskt mycket högtstående ett vider eller hela människogrupper som 
rit om regeringen gått på en mindre förhållande som allmänt omvittnats. Icke mindervärdiga. Lika gärna kunde man 
uppkonstruerad »ättestupa». Men minst framträdde detta när Folkskolese- Uppställa vissa längdmått som norm för 
det kanske alltid kommer att göra minariets i Stockholm mångåriga rektor, den önskade rasen och vilja utrota eller 

Anna Sörensen i fjol avgick från sin be- åtminstone absolut isolera dem som inte 
Vi tyckas 

sig ändå i valrörelsen. 
Bondeförbundets ledare, hr Pehrs- fattning och därvid fick mottaga många inte vara i stånd att inrätta världshus- 

son i Bramstorp, blir alltså Per Albin bevis på den aktning Seminariets arbete hållningen så att alla få  dagligt bröd, 
Hanssons efterträdare. Hur brett tillvunnit sig. En läroanstalt, som mål- men då måste det betraktas som en usel 
parlamentariskt underlag han kom- medvetet inriktat sig på folkskolans so- utväg att med hjälp av rasteorier natio- 
mer att skaffa sig är ju inte gott att ciala uppgifter och från vilken utgått ett nalsocialistiska idéer religionsåtskillna- 

der, klassindelningar o. s. v. söka en 
kvasivetenskaplig förevändning för att veta. Men föga sannolikt torde vara uppskattat pedagogiskt arbete. 

att Folkpartiet går med på en rege- Det återstår att hoppas, att en annan »bestraffa» och till hungersidan överföra 
ringssamverkan med Högern och riksdag med det snaraste rättar till be- en del av kulturmänskligheten. 
Bondeförbundarna. Det skulle ge slutet så tillvida, att Stockholm även får Irene Harands övertygelse är, att just 
dem alltför dåliga chanser i valrö- en studentklass, gärna med bibehållande Österrike det land där under många 
relsen hundra Ar en rad människogrupper med 

olikheter i språkliga och andra hänseen- 
den fredligt bott tillsammans, borde ta mansatt blir den i realiteten knap- 
det första steget på människo- och folk- past mer än expeditionsregering 

det slutliga avgörandet i, vilken rikt- försoningens väg. Hon beklagar att per- 
ning vensk politik för den närmaste soner, som mena sig äga en högre grad 
tiden skall ledas kommer att ges i av fosterlandskärlek, så ofta ställa sin 

egen nation över alla och hetsa till hat 
mot andra folk. Det är mycket viktigare september. 
att oavlåtligt arbeta på att närma män- 
niskorna till varandra och gemensamt 

än att undersöka vilken hårfärg, kropps- 
byggnad m. m. de enskilda individerna 

kris. 

När sedan pensionsfrågan kom förde tanken på de mera ömkliga än 

efter 

utan endast fransmän. 

Den fjärde socialdemokratiska re- 

hölle det lagstadgade måttet 

Hur regeringen än blir sam- av Kalmarseminariet. 

söka frälsning ur tidens nöd och elände 

Samling för 
freden. 

(Forts. sid 1 . )  
rande och inställande av krig med klart 
erkännande av att, om förbundsartikeln 

skulle bliva otillräcklig en kollektiv XI 
aktion ekonomisk och i sista instans 
militär måste göras av Förbundet för 
att förebygga krigsutbrott eller få ett slut 
på ett krig som redan pågår 

En revision av internationella fördrag 
bör åstadkommas och ett förfarande ska- 
pas för fredligt biläggande av nationella 
tvister med tillämpning av art. 19 i N. F:s 
pakt. 

Omkring detta program sammanträder 
en förberedande konferens i Paris, för att 
närmare klarlägga mål och metoder. Där- 
efter planeras en stor kongress i Genéve 
vilken skulle sammanträda samtidigt med 
Folkförbundsförsamlingen i september. 

Representanter för trettiosex länder ha 
redan samlats omkring Lord Cecils idé. 
Bland dem som ställt sig i främsta rum- 
met märkas många, som redan tidigare 
tagit initiativ till fredsaktioner av olika 
slag, president Benes, Romain Rolland, 
Herriot, professor Langevin, general 
Pouderoux, Sir Norman Angell, Thomas 
Mann för att endast nämna några. 

Miss Lansbury är  medveten om det an- 
svar som vilar inte minst på Stor-Britan- 
nien i en fråga som denna. Hon tar sitt 
uppdrag att väcka intresse för Lord Ce- 
cils plan med starkt allvar 

Ehuru jag vet, säger hon, att vissa 
punkter i planen för denna samling kom- 
mer att väcka diskussion detta gäller 
j u  framförallt punkten om sanktionerna 
mot angripare ä r  det min fulla överty- 
gelse att något måste göras. Vårt pro- 

gram innebär ändå en chans att undgå 
kriget. 

Miss Lansbury har fått till stånd en 
kommitté i Stockholm, som skall verka 
för anslutning till kongressen från svensk 
sida. Kommitténs ordförande är advokat 
Georg Brantinge 

äga eller till vilken nation eller ras de 
höra, 

Men just i Irene Harands wien har en 
präst gjort sig skyldig till att från pre- 
dikstolen söka uppväcka hat mot och för- 
följelse av andra. Det är  en av stadens 
kyrkoherdar vid namn Schmidt. Hans 
antisemitiska predikningar ha väckt ett 
sorgligt uppseende. Många av åhörarna 
ha dock reagerat och funnit prästens 
uppträdande stridande mot sann kristen- 
dom och all religiös känsla, och slutligen 
har pastor Schmidt förbjudits att pre- 
dika; det framgår inte av artikeln om för- 
budet utfärdats av kyrkliga eller världs- 
liga myndigheter. 

irene Harand slutar med att i enkla, 
varmhjärtade ordalag direkt rikta sig till 
pastor Schmidt. Hon påminner om att  
vår religion ä r  kärlekens religion och att 
den som lär människor att hata sin nästa 
aldrig kan vara en sann kristen. Det 
sorgliga är, att hela mänskligheten be- 
finner sig i ett liknande läge som den 
vilsegångne själasörjaren. Om vi av- 
svärja chauvinismen och rashatet i 
varje form och i stället väcka varandra 
till gemensamt arbete, kan den dag kom- 

lösen: Från bestialitet över nationalitet 
till mänsklighet. 

ma, då mänskligheten följer Grillparzers 



ha västmakterna först uppeggat och upp- 
muntrat under kriget för att med lians 

dan ha de vid fördelningen av krigsbytet 
förfarit så snålt att han fick ett patos att 

Faktiskt hade högermannen Forsell rätt bygga sin fascism på Ytterligare knä- 
i att debatterna inte berörde pudelns kär- fall för våldet ytterligare tvekan, anpass- 

na, nämligen vår ställning till de re- ning och modlöshet kommer att ytterli- 
dan uppmarscherande maktkombinatio- gare förvärra situationen. S k ä l e n  att ta 
nerna och i den neutrala gruppen av små- avstånd från krigssystemet äro lika star- 

ka i dag som för elva Ar sen. Men hoppet stater. 
Då 1925 års försvarsordning genomför- om seger för förnuft och livsvilja, innan 

des ställde sig Tidevarvet skeptiskt inför ett nytt krig förstör båda delarna, b l i r  
den officiella motiveringen för nedskriv- mindre för var stämma som tystnar eller 
ning av försvaret, nämligen ljusningen i förenar sig med Pacifismens motstån- 
det militärpolitiska läget 
ning var nämligen då 1 )  att läget icke Några få män stodo i riksdagen upp 
var så Ijust, 2) att den nedrustning, som mot den starka opinionsströmmen för 
motiverades blott av en optimistisk upp- upprustning. Herr Sandberg enslig re- 
fattning av de militärpolitiska konjunktu- Presentant för den fordom så starka fri- 
rerna icke kunde få samma betydelse sinnade avrustningsviijan, var den som 
inåt och utåt som ett principiellt av- jämte Carl Lindhagen klarast framhöll 
Ståndstagande från krigssystemet såsom den principiel la  bakgrunden för Si t t  ställ- 
sådant kunde ha fått v i  hade den något ningstagande. E l o f  Lindberg hade den 

äventyrliga ambitionen för Sveriges räk- på en gång farliga och tacksamma upp- 
ning att det som föregångsland skulle gå giften att motivera sin avrustningsvilja 
in för en enlinjig folkförbunds- och freds- med försvarstekniska insikter och 

politik utan komplement av krigssystem. ingen försökte heller allvarligt att veder- 
Lika litet som man vär- 

kläder som tro på krigssystemet, så kun- dade sig att höra på kommunister och so- 
na vi icke första varför de inte redan cialister, som dock i sin mångordighet 
1925 gjorde en radikal modernisering inte saknade argument, värda att höra på 

med stark tonvikt på flyget, vars bety- Var voro kvinnorna under de två dar 
delse var tillräckligt dokumenterad ge- striden varade? Även Om de inte Varit 
nom kriget 14-18. Kanske hade vi und- med i försvarsberedningen eller försvars- 
gått några av de kostnader nu som be- utskottet kunde de väl ha haft ett ord att 
tingas av en omorganisation. U r  m i l i t ä r  säga År 1924 Och 1925 saknades inte de 
synpunkt är det verkligen ett stort an- kvinnliga ledamöterna i försvarsdebatten. 

svar att ha sölat så länge med försvars- Nu föreföll det verkligen som om de ville 
beredningen och med att ta konsekven- med sin stumhet ge rätt åt så Väl herr 
serna av krigets omvandling. I ögon- Trygger som de socialdemokratiska re- 
blickets situation hjälper oss ju försvars- servanterna i försvarsutskottet. när dessa 
beslutet inte ett dugg, att besluta en ny herrar av högern och vänstern talade om 
Organisation är inte detsamma Som att vikten av att folket skulle stå som 
ha den. observera en man bakom försvarslös- 

1925-1936 få en fiende till mot Tyskland. Se- 

(Forts. fr. sid. I.) 

Vår uppfatt- dare. 

sina 

Då vi försöka att försätta oss i deras lägga honom. 

Med dessa som nedrusta och upprusta ningen! 
efter militärpolitiska konjunkturer, kan En jämförelse med behandlingen av 
man tvista om bedömningen av läget. vår andra stora fråga utom freden, näm- 
Man kan hålla på sin mening att situa- ligen befolkningsfrågan, kunde annars 
tionen rä l  är längre hunnen nu men inte legat nära till hands. Nu användes den 
djupast sett annorlunda än vad den arta- mest av de stridande som tillhygge i de- 
de sig att bli när vi nedrustade, eftersom batten. Ett av de allra intressantaste in- 
alla orosmoment och krigsanledningar läggen i debatten med nära anknytning 
som nu plåga Europa funnos upplagda till befolkningsfrågan, nämligen herr 
redan 1925. Och därmed är man färdig Åkerbergs i frågan om värnpliktslagen, 
för denna gång med dem. Men en all- passerade av referaten och röstningsre- 
varligare fråga ha vi att ställa till dem sultaten att döma oförmärkt förbi. Han 
som i denna debatt förnekat sin tidigare förklarade nämligen att enligt statistiken 
tro att fred aldrig kan befordras med årsklasserna om några år icke komma att 
upprustning och att avstående från våld räcka till inom den nya försvarsorganisa- 
är den väg Sverige som en liten oberoen- tionens ram. så att man kommer att få 
de kulturstat hör gå. räkna med blinda, halta och döva för att 

Men riksda- 
situationen från 1925 och till nu utveck- gen hann inte ohservera detta. Den lik- 
lat sig efter de värsta av dess innebo- nade en man som ä r  så upptagen av att 
ende tendenser och inte efter den vilja försvara huvudingången till sitt hus, att 
till fred och försoning som också fanns i han inte märker att fienden kommit in 
den? Jo, det är allas vår svaghet och köksvägen. 
feghet att inte förmå göra praktisk po- Dagens Nyheter driinimer om att vi av 

litik av vår vilja till fred. Det är  tydligt 
hur folkens tvekan att avstå från våldets 
Väg lett dem fram till den riskfyllda situa- 

Frågan lyder: vad är  det som gjort att få den siffra som fordras 

TIDEVARVET 

Författningsför- Folkets röst i 
slaget i Sovjet abortdiskussionen 

Förslaget till ny författning för Sovjet- 
Förslaget har nu offentliggjorts Det 
högsta organet för statsmakten skall rit- Diskussionen om förslaget till ny mödrar och om bostadsförhållandena för- 
göras av Sovjet-Unionens högsta råd vii- / abortlagstiftning som pågår i Sov- bättras är  det intet tvivel om att famil- 
ket består av två kamrar, unionsrådet jet förefaller att stå på en sakligt mycket jerna kommer att bli större. Statens hjälp 
och nationalitetsrådet. Till det förra väl- hög nivå Ett stort antal intressanta in- till barnrika mödrar och jag  föreslår 
jes genom direkta val, en representant lägg ha redan publicerats i ryska pres- för min del att den skall utgå i lämplig 
för varje 300,000-tal invånare. Det se- sen För dagen anföra vi de synpunkter storlek redan efter det tredje barnet 
nare består av representanter för de hög- som av lrene Myersson publicerats i kommer i och för sig att utgöra en upp- 
sta råden i de till Sovjet-Unionen höran- Moscow Daily News under rubriken En muntran att ha flera barn. 
de republikerna och autonoina områdena mor finner abortförbudet reaktionärt. Ett förbud mot aborter driver ofrån- 
Högsta rådet väljes för en tid av fyra år komligt fram den olagliga trafiken. Det 
och sammanträder två gånger om Aret. Jag är avgjord motståndare t i l l  det nya kommer alltid att finnas människor, kun- 

Val av deputerade till alla representa- niga eller okunniga, som är färdiga att 
tiva församlingar ske direkt, genom slu- Otvivelaktigt har den obeskurna frihe- utnyttja en sådan situation utan att frå- 
ten, proportionell, allmän omröstning. ten att företaga abort medfört ett miss- ga efter riskerna, och som begär grov be- 
Alla medborgare över 18 år, med undan- bruk av denna rättighet, genom att före- talning för  utförandet av aborter under 
tag av dem som genom domstol från- byggande åtgärder Och medel mot havan- tvivelaktiga hygieniska omständigheter. 
dömts sina rättigheter, har rösträtt Röst- deskap alltför litet beaktats. Fastän en Och man måste komma ihåg, att en kvin- 
rätten är  lika för män och kvinnor, obe- abort kan vara ödesdiger för kvinnans na som inte önskar det barn hon väntar, 
roende a v  ras, klass och nationalitet. så hälsa, är den dock att föredraga framför är i stånd att riva upp himmel och jord 
långt är  demokratin tillämpad. Men olyckan att Sätta ett ovälkommet barn till för att bli av med det. 
ifråga om kandidatnomineringen skall en- världen. Jag skulle för min del vilja föreslå fle- 
ligt förslaget en viktig inskränkning gäl- 
la. Den tillkommer uteslutande de kom- vilka det i respektive distrikt bedrives 
munistiska partiorganisationerna samt upplysning och propaganda bland mod- 
fackliga, kooperativa och kulturella sam- det skulle betyda att folket befriat sig rarna emot aborter och f ö r  bruket av pre- 
manslutningar. från partiernas och partipressens ledning ventivmedel. 

För att tala om mig själv, har j ag  ett 
främmande makter komma att få inhösta hop fredsfrågan med rustningarna och barn på nära tre år Och skulle gärna vilja 

ha ett till. Men vi ä r  redan fyra personer, 
oerhörda komplimanger för vårt beslut. göra den beroende av bombflotta och min hushjälp medräknad, Som bor i ett 

litet rum och enligt min uppfattning skulle Det är  möjligt. Men et t  är säkert, inga luftVärn. Och är detta möjligt? 
rosor, ingen belåtenhet på något håll, Snarare ligger det väl så till att man det vara brottsligt att ha ännu ett barn i 
kan överskyla det faktum att beslutet be- har ett långt upplysningsarbete, ständigt denna redan överfyllda bostad. 

tyder ett låt vara i mångas ögon nöd- motverkat av miljonupplagornas propa- jag Vad få frågan framhålla om följande: skilsmässa Om beträffar upplösnin- ber 
gen av ett äktenskap belägges med en tvunget steg bakåt i utvecklingen, Och ganda, innan man kan få bort illusionen 

lika visst är att vi därmed icke kommit om det »betryggande försvaret» och få in stor avgift, kommer detta helt enkelt att 
en hårsmån närmare lösningen av det i medvetandet den idén att vi äro skyl- innebära att de lägre betalade arbetare, 

Europa: avvecklingen av den latenta kri- get. Det uppror som blossar upp här och råd att få det upplöst ett 
sen med dess eviga krigshot, utvecklin- där, när arbetare strejka i en vapenfabrik, vi kommer återigen fram till kravet på 
gen av anständiga sammanlevnadsformer när kvinnor vägra deltaga i luftskydds- uppfostran och moralisk påverkan som 
mellan folken. förberedelser, när vägskap knytes där po- den enda vägen att komma såväl män 

Några talare hotade med att folket i litiken fordrar folkhat, när män och kvin- som kvinnor att själva inse Sitt ansvar 
val skulle tillkännage en annan mening nor gå i hjälptjänst i stället för krigs- gentemot varandra, mot sig själva 

agförslaget 

Det stora flertalet kvinnor önskar bli ra polikliniker för födelsekontroll, från 

och genomskådat det falska i att knyta 

problem vi ha i gemenskap med hela diga att aktivt deltaga i upproret mot kri- som ingå ett olyckligt äktenskap, inte har 

nom mot staten. Det vore lyckligt. Men tjänst. än riksdagens. 



I 

Då Z. Höglund' 
var ung. 
Socialdemokraternas ändrade hållning i 

militärfrågan föranledde på försvars- 
debattens sista dag en skarp slutuppgö- 
relse mellan hr Kilboms partikamrater 
och hr Z.Höglund. Socialisterna på 
minde hr Höglund om hans röda och 
antimilitaristiska ungdom, vilken hr Hög- 
lund emellertid förringade med att citera 
uttrycket att »ryktet Om min död är be- 
tydligt överdrivet,. D. v. s. han trodde 
att »kammaren hade mycket litet intres- 
se» för vad han kunde ha yttrat år 1932 
och dessförinnan. 

Låt vara att det inte längre har poli- 
tisk betydelse men den konsekventa 
kamp emot militarism och krigsförbere- 
delse som hr Höglund och hr Fredrik 
Ström, vilken nu även återfinnes bland 
de rustningsomvändas 'skara förde i 
Stormklockan under många år, inte minst 
omkring de spännande händelserna 1912 
-1916, den lämnar inte ens efter tjugu år 
sin läsare kall. Dessa artiklar med sitt på- 
passliga bemötande av varje nytt poli- 
tiskt steg emot ökade rustningar och er- 
kännande av kriget som en självklarhet 
är nyttiga och giltiga än i dag. Och det 
är nästan ofattbart hur deras författare 
så helt har kunnat glömma deras anda. 

Strax innan Socialdemokratiska ung- 
domsförbundets stora fredskongress år 
1916 ägde rum skrev Z. Höglund i Storm- 
klockan: »Sveriges arbetare ha anledning 
att minnas Bebels ord: Med ledarna så 
länge de går i spetsen, utan ledarna om 
de tvekar, mot ledarna om de Sviker.» 

Det var skarpa ord, icke .minst i belys- 
ning av den nuvarande situationen. 

Ar 1916 kostade den socialdemokra- 
tiska ungdomens kongress med sitt Fred 
till varje pris tre av sina deltagare Z. 
Höglund, Erik Heden och Ivan Oljelund 

åtal för högförräderi och stränga 
straff. Straffarbetet ådömdes utan för- 
skoning från ett skräckslaget oförsonligt 
och krigsinfekterat samhälle. Fastän män- 
niskornas fanatiska fasthängande vid kri- 
gets idé gjort läget av i dag kanske ännu 
mörkare, är dock yttrandefriheten i freds- 
frågor i vårt land tryggad på ett annat 

komlig åtalsepidemi mot antimilitaristisk 
propaganda rasade i vårt land. 
Då tog hr Höglund straffet för sin mo- 

diga övertygelse. Nu står han i riksda- 
gen och säger att »ett nytt Sverige hål- 

rösträtten, ler på att växa arbetarnas fram, medbestämmande- där den allmänna 

ny patriotism,. 
För 24 år sedan, när F-båten var da- 

gens stridsfråga gav hr Höglund ut den- 

»Den som är för arbetarklas- 
den kapitalistiska orättfärdighetens stöd- 
jepunkt och skyddsvärn och varje försök 
att inympa militaristiska åskådningssätt 
på socialdemokratin är därför endast 
ägnat att leda densamma från arbetarna 
och mot upplösningen.» 

Nu heter det: »Den nuvarande världs- 
situationen medger icke att man vidhål- 
ler paroller, som hade giltighet ännu för 
ett par Ar sedan., 

Men de mänskliga och kulturella vär- 
dena är de icke lika dyrbara nu som 
då. Och är icke kriget och förberedel- 
serna därtill lika förrödande för alla vär- 
den, andliga och materiella, nu som då. 
Världssituationen kan inte ändra de inre 
principerna, eftersom världssituationen 
skapas av människorna själva C.  H. 

rätt samt höjd levnadssandard skapat en 

Från 
På försommarresa 
till Lin köping. 

riksdagsläktaren 
et år bra mycket lugnare att be- »Det studieverksamhet i en 

landsortsstad än i k. huvudstaden där det 
visserligen finns tillfälle att sitta på riks- 
dagsläktaren och bedriva politiska stu- tt lämpligare mål för en week-end- vande att sätta sig i n  i de nyligen full- 

dier men där finns också biografer utflykt än Linköping kan knappast bordade målningarna som konstnären 

och danslokaler. Därför borde man för- tänkas, åtminstone för den som vill för- hållit på med i 3 år, varunder han gjort 
ena friluftsliv med några timmars stu- ett oändligt antal förstudier. Innan han söka få studiemöjligheterna eterna förlagda till 

fick denna stora uppgift hade han dess- landsorten i så utsträckning som 
möjligt för studielugnets skull. De som 

dier av kyrkokonst. 

hava bedrivit studier skall ge mig rätt., Vi stego i land efter en »stormig, färd utom målat »Pieta, Inferno I, Inferno II 
dit går även tag! och konstaterade m. fl. religiösa motiv alla utförda av Jag stannade innanför ingången till 

läktaren för att inte undgå ett ord av genast den förnäma historiska traditio- inre behov, alltså ej  beställningsmåleri 
Sörensens stora sociala intresse är känt denna replik. Finns verkligen hr Bengt- 

zén fortfarande kvar i kammaren? Jag 
nen som här råder 

utanför Norges grän- 
trodde han avgått vid någon föregående c valperiod jag måste i varje fall se ser och allt vad han 

efter i katalogen. Neej, talaren hette inte 
Bengtzén, men som titel stod: fil. kand., 

gjort och betytt för 
ett stort antal männi- 

jordbrukare. Det kan bli svåra fall, när 
man bedrivit studieverksamhet för Iänge! dan av smärta kring munnen. skor såväl de bättre 

ställda Som de olyck- 
Hr Vejne passade på att fråga om det 

liga Och betryckta har ten. Så följer kyrkofadern Ambrosius inte fanns biografer i Kalmar också. Det 
nästan blivit legenda- tillsammans med Augustinus målad i äkta var nämligen frågan om folkskolesemina- 
riskt. sörensenskt blått och slutligen Luther rierna, om bibehållande av Stockholms 

F. ö. är han en av med det germanska runda huvudet och studentklass eller av seminariet i Kalmar. 
Den kalmaritiska lokalpatriotismen seg- 

Olaus Petri, som uttrycksfullt möter den rade till  slut i den mycket långa debat- Nordens ivrigaste O 

fredsvänner vilket vill lille östgötapojkens uppsträckta händer. ten om seminariereformen i måndags. 
säga en stridbar Och på södra fältet går Moses, ökenvandra- Och ändå hade Ecklesiastikministern vid 
positiv fredsvän. Han ren, med lagens tavlor över huvudet och debattens början grundligt betonat att 

det var en riksfråga och att man borde 
försöka bortse från lokala synpunkter. 

gav under Världskri- därefter kommer Petrus och de fyra evan- 

get ut en serie lito- gelisterna, Matteus lyssnade med han- Men det hjälpte inte på den punkten 

Jag får här anled- med blicken mot himmeln. 

Henrik Sörensen 

S:t Laurentius ser man endast till hälf- 

grafier »mot krigen». den till örat och 'Johannes knäböjande Studentklassen vid seminariet i stock- 
Hos honom holm kommer alltså att dragas in till för- 

ning att endast helt har konstnären sökt få fram en återspeg- mån för Kalmar. Mellan-Sveriges kvinn- 
liga studenter som önska utbilda sig till flyktigt skildra motiv- l ing av. evighetslängtan, 

kretsen i hans enligt Stefanus och Erik den helige har Sö- lärarinnor äro alltså skyddade för k. hu- 
vudstadens biografer och dansbanor, stu- 

min mening gripande rensen placerat tillsammans och låter dieverksamheten kommer att bedrivas i 
verk domkyrkan dem uttrycka två olika dödsögonblick. idyllisk ro, enligt farbrödernas önskan, i 
Det centrala i Linkö- Stefanus i full förvissning att redan skå- någon av städerna Umeå eller Göteborg. 
pingsmåiningen är den da himmelen, Erik den helige däremot Och förmodligen kommer biograferna i 

Detta till trots är Linköping intet till- stora Kristusgestalten liksom gående med något av den moderna tidens ångest Kalmar av farbröderna att tillhållas an- 
nonsera sina program: Förbjudet för 

bakablickande eller sovande samhälle mot mänskligheten och sägande »kom- Han tycks vara placerad i tavlans »gyl- barn och kvinnliga seminarister! Det är 
utan tvärt om staden med framåtanda. men till mig»! Det är Kristus yngre lene snitt, och har i så måtto en viktig vid votering i sådana frågor det svider 
Folkmängden ökas årligen på grund av än den mer vedertagna framställnin- funktion. mer än vanligt i hjärtat, när man betrak- 
de tilltagande industrierna, som dess bätt- gen med en sällsynt ljus och öppen Och slutligen följer Ansgar och Bir- tar de 5 kvinnliga ledamöterna bland de 
re lämnat större spår i budgeten än i blick. På vardera sidan har konstnären gitta med sin biktfader biskop Hemanni, 375 manliga 
stadsbilden. Ett aktuellt bevis på före- ställt upp ordets talesmän de religiösa som välsignar henne och den lilla flic- 

Man har också haft en längre diskus- 
tagsamheten är den Stora museiplanen, personligheterna budbärarna skridan- kan från vår egen tid. Ansgar bär den sion om vad som är att göra åt riks- 
som nu Står inför sitt förverkligande. För de utför evighetens trappa liksom för att dyrbara mitran i Statens historiska mu- dagshuset. Det finns många som tycker 

seum, som Linköpings kyrkoråd vägrade att det är bra Som det är de som inte att återgå till domkyrkan, vårt egentliga komma församlingen till mötes. 
mål för sjömanövern, ansåg redan På norra fältet ser man först kung Da- att utlåna till en parisutställning, trots har något vidare förtroende för de nya 

arkitekter, som i riksdagen fått namnet 
»lådfabrikanter». Frågan är  nu om Mo- Gustav l l  Adolf att den på sin tid rym- vid spelande på Sitt instrument höjt mot att den skulle försäkras för en miljon 

de ett av de tre förnämsta konstverken i himmeln och därefter kommer Hesekiel När den nya inramningen av arkitekt' der Svea skall hissas upp på taket igen 

Målad för en holländsk kyrka hade den Sörensen givit ett lidande uttryck, är en sa och konstnärliga storverk mer tycke dan man stagar taket. 
blivit förd ombord på ett ryskt fartyg, av de mest fängslande gestalterna i fäl- av altarskåp, vilket säkerligen blir till Jag bryr mig inte om hur de styr och 

ställer med kvinnan ovanpå riksdagshu- 
set men för kvinnan inne i riksdags- förlist vid Gotland, bärgad av gutarna tets mitt. Konstnären skå- har sagt att lycka för hela kyrkorummet. 

och inköpt av Johan III som skänkte den »han var den hänsynslöse, brutale för- Och när Märta Afzelius' vävnader, som huset kunde det nog göras en del. När 
ti l l  domkyrkan. kunnaren agitatorn mannen som skall kläda målningarnas baksidor, blivit man byggde riksdagshuset då seklet var 

ungt fick Qvinnan vara glad och tacksam 
Henrik Sörensens altarmålningar haft, tivt betonade med det stripiga håret» och att få vara med som dekoration och sym- 

bol, men sedan dess har i alla fall den som äro utförda för kyrkan och placera- den knutna näven kan man tillägga. 

set och placerat sig i bänk bredvid man- Vid dessa nu omtalade personligheter de i högkoret och nu bara vänta På den 

ligger Jeremias och Paulus. Jeremias i nen. Inte många för all del men 

några det nu är byggt var det ju aldrig 
För den, som i Paris 1921 hade tillfälle ångest och grubbel med blicken mot 

att se Sörensen arbeta med »korsfästel- Kristus. Paulus däremot fångad i om- 
sen» och »Golgata» är det nu mycket gi- vändelsens ögonblick men med en anty- i Ystad. tänkt att kvinnor också skulle ha något 

där att beställa. De kvinnliga riksdags- 
ledamöterna ha verkligen ett litet kryp 

ritiden har blivit ett problem i våra in, som kallas för de kvinnliga ledamö- F dagar. Genom arbetets rationalise- ternas klubbrum ett litet rum långt 
ring och 8-timmars arbetsdag har mänsk- borta som man väl råkade kunna. und- 
ligheten fått så mycket tid över, och det vara när det blev alldeles nödvändigt. En 
gäller att få något ut av överskottet. Vi kvinnlig journalist, med erkänt gott lokal- 
vill inte bara sova bort fritiden, lösa sinne, hade en gång varit där och för- 

i 

Henrik Sörensens målningar i Linköpings domkyrka: 
Detalj av Kristusbilden. 

landet, nämligen Hemskercks altartavla. bedjande, Amos och Jesaia. Amos, som Schmalensee blir färdig får detta religiö- hon måste nämligen lyftas ner, me- 

så många äventyrliga öden ha icke älskade rättfärdigheten. Därför det ak- uppsatta, träffas v i  åter i Linköping! 

Carsten Hvistendahl 
nya tidens kvinna tågat in i riksdagshu- 

slutgiltiga inramningen. 

Fritidens Utställning 

korsord eller slå frivoliteter. Ordet se- 
mester innebär inte bara en avkoppling 
av arbetet, det betyder också ett problem: 
Hur ska jag få mest ut av dessa dyrbara 
dagar och veckor? Jag vill lära mig nå- 
got nytt, träffa nya människor, se nya 
länder, få nya intryck. 

Detta våra dagars fritidsproblem gav 
prof. Gregor Paulsson uppslaget till som- 
marens utställning i Ystad: fritiden från 
olika synvinklar lånebibliotek och stu- 
diecirklar, sport och friluftsliv, resor och 
hobbies av olika slag. Uppslaget är gott, 
och kan utställningen ge impulser till 
rikare utbyte av var fritid, har den en 
stor uppgift att fylla. Att staden dess- 
utom är gammal och pittoresk och att 
den har en underbar. badstrand, förhöjer 
dess värde som semester- och utställ- 
ningsstad. 

& Thelanders 

sökte sedan efter någon tid att finna rätt 
på det igen, men gick vilse. På den vä- 
gen träffade hon en vaktmästare riks- 
dagens vaktmästare äro rikets mest för- 
tjusande vaktmästare -: 

»Jag skulle gå till de kvinnliga ledamö- 
temas klubbrum jag har varit där en 
gång förut, men kom då från ett annat 
håll n u  kan jag inte finna rätt på det», 
klagade hon. 

»Följ med mej då, så skall vi se till om 
vi inte kan komma dit.» 

»Det borde finnas kartor uppsatta, så 
man kunde hitta i det här konstiga hu- 
set,, föreslog hon medan de travade upp 
och ner genom trappor och korridorer. 

»Ja, det vore inte dumt. Jag gick här 
i två år jag, innan jag lärde mej att 
hittas, sa vaktmästarn. 

Elsa Svartengren. 
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