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Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt
Motto: Vi kunna aldrig göra sd mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

Vill. ÅRG. STOCKHOLM, 1 JANUARI 1919 N:r 1.

Kvinnorna och forfatt-
ningsreformen.

Genom riksdagens beslut den 17 de¬
cember har praktiskt taget varenda
svensk kvinna, som fyllt 23 år, röst¬
rätt i kommunens angelägenheter, och
om ett par år får hon säkerligen röst¬
rätt till andra kammaren. Rösträtten
iill landstingen och, indirekt, till förs¬
ta kammaren erhålles vid fyllda 27 år.
Uteslutna från rösträtt till kommun
och landsting, respektive elektorer till
första kammaren äro endast sådana
män och kvinnor, som äro omyndiga
förklarade, i konkurstillstånd, omhän¬
dertagna av fatigvården för varaktig
försörjning, som underlåtit att betala
debiterad skatt under samtliga tre
närmast förflutna år eller för brott

nts förlust av medborgerliga rät¬
tigheter. Däremot inverkar den om¬

ständigheten, att endera av äkta ma¬

sar förlorat sin rösträtt, icke på andra

Ävenledes äro kvinnorna numera
salbara till landsting och till första
■ammarlektorer.

id det stora krigets slut har ett ti¬
kvarv gått till ända. Det som randas
dter freden är en ny tid med nya mål
|5ch nya uppgifter. Mellan länderna

1 skapas en ny rättsordning; inom
ederna skall skapas en ny social ord-

• Den långa kampen om den poli-
ska friheten, om allas medbestäm-
'anderiitt i allas gemensamma hem,
cr lyktad; ett demokratiserat Europa
sar erövrat det politiska medlet, och
står inför plikten att erövra också

ßlet och ansvaret, att målet vinnes på
lsüga vägar, utan våld, utan förtryck¬ta nya tidens mål är fattigdomens
'Skaffande, all den vetenskapliga dug¬
get och yrkesskicklighet, som vi för¬
råat under de sista generationerna;lüll j

oüen organisationsförmåga, som
ven krigets stora organisationspro-eni bidragit att öka och konsolidera^ste riktas in på detta problems lö-%le. Vi måste komma dit, att intet

på grund av vanvård och under¬
ting växer upp till en mindervärdigt eller kvinna, vi måste komma dit,dagen begåvning på grund av bris-
| ide penningmedel behöver gå under.ar3e man och kvinna, andligen och le¬

Kvinnornas rösträtt skall icke ge oss med första något nämn¬
värt bättre samhälle; därtill äro kvinnorna för mycket sin tids och
sin omgivnings barn. Partierna förbli nog rätt oförändrade i inbördes
styrka och även i stridsmetoder. Men demokratins fundament är
dock nu Vidgat till att omfatta hela nationen. Varje stort avgörande
skall för framtiden ske under det fostrande ansvaret att Vart folks
fullmgndiga män och kvinnor ytterst själva bestämma däröver. Där¬
med är grunden dragen undan för våldsamma kastningar och mi¬
noritetsdiktaturer. Vägen ligger trygg och jämn fram mot full social
jämlikhet. Är det för mycket att Vänta att massorna av kvinnor,
Vilka själva så länge fått erfara rättslöshet och underordning, skola
kraftigt medverka i uppbyggande av det samhälle utvecklingen själv
förbereder, där slaveriets sista utlöpare är avskaffad med den ene
samhällsmedlemmens rätt att för egen vinning exploatera andras
arbetskraft, och i stället på samma gång frihet och social ordning
tryggas till allas väl?

Ett uttalande för Rösträtt för Kvinnor av

HJ. BRANTING.

kamligen frisk, varje man och kvinna
på sin rätta plats, den plats, där han
eller hon kan göra sitt land och sin
samtid största möjliga nytta.
Om detta såsom mål böra alla par¬

tier kunna enas. Rörande vägarna dit
blir det divergenser, så vitt man kan
se, mycket djupgående divergenser.
Kampen blir sannolikt hård och möj¬
ligen bitter. Undertecknad är varmt
övertygad att i den kamp som stundar,
kvinnorna efterhand få en stor uppgift
att fylla. Å ena sidan blir det deras
sak att mildra spänningen mellan par¬
tierna genom att söka förstå ocli be¬
tona det som trots allt dock är gemen¬
samt i deras olika strävan; å andra
sidan ligger det för dem att komma
ihåg och bringa till utförande allt det
lappverk, som skall göras inom stat
och kommun och som är så lätt att

glömma under det enklare och mera

lovande arbetet för de stora linjerna.
Det finnes plats för mycket s. k. klein-
kunst i det politiska och kommunala li¬
vet; kvinnorna ha övning i att tänka
på tio saker på en gång, ordna och
kombinera, så att allt går ihop och allt
blir gjort.
I kommunalt avseende har antalet

kvinnliga väljare nu mångdubblats.
Flertalet bland de nya skarorna äro
säkerligen föga beredda för de nya

plikter, som ålagts dem. Men ingen blir
beredd, ingen blir mogen för arbete i

det allmännas tjänst annat än genom
utövandet av sådant arbete; rösträtten
själv uppfostrar till rösträtt Det som

skall kunna tillfredsställande begagnas
som en rättighet måste först kännas
som en plikt och ett ansvar.
Det åligger i första hand Landsföre¬

ningen för kvinnans politiska rösträtt
och var enda av dess lokalavdelningar
att göra de stora skarorna av nya
kvinnliga väljare förtrogna med och
intresserade för den plikt och det an¬

svar, som genom statsmakternas beslut
den 17 december blivit deras. Det är
en stor uppgift, och just i ögonblicket
kommer den till oss i en vansklig tid.
Sjukdom och sorg ha härjat och göra
det svårt att samla människorna; mö¬
dor och bekymmer upptaga kvinnor¬
nas tid och hindra dem att tänka på
och bereda sig till utövande av ovana

medborgerliga funktioner. Men det får
icke avskräcka oss; vi få lov att ta
fatt; det som icke lyckas i dag, får lyc¬
kas i morgon; vi ha framtiden för oss,
ett nytt år och en ny tid.

A. W.

De röstberättigades antal I hu¬
vudstaden kommer att uppgå till
över 248,000 personer, därav
150,000 kvinnor.
(Grosshandlare H. Lamm på med¬

borgaremötet 15 dec.)

Två betydelsefullapolitiska
möten i Stockholm.

Välkomstmöte för Wilson. — Ett med¬
borgerligt möte om innebörden av röst¬

rättsreformen.

President Wilsons ankomst till Euro¬
pa högtidlighölls i Stockholm genom
ett stort möte på Musikaliska akademi¬
en söndagen den 15 december. Försla¬
get utgick från lektor Starbäck, och
mötet hölls av svenska sektionen av
Internationella kvinnokommittén för
en varaktig fred, som genom sin ord¬
förande, fröken Mathilda Widegren,
hälsade den talrika församlingen väl¬
kommen.
Vid mötet talade tre representanter

för det demokratiska Sverige, red. Hj-
Branting, red. Torsten Fogelqvist och
fröken Anna Lindhagen, om betydelsen
av Wilsons insats för freden och ett
nationernas förbund.
Mötet sände president Wilson följan¬de telegram:
Eder ankomst till Europa har i dag

högtidlighållits i Stockholm vid ett
medborgarmöte, varvid givits uttryck
åt ett djupt förtroende för eder med¬
verkan vid det nya rättssamhällets
återuppbyggande.
Hjalmar Branting. Torsten Fogelqvist.
Anna Lindhagen. Mathilda Widegren.

Det andra stora mötet var medbor-
garfesten på Auditorium den 19 de¬
cember.
Fem talare tolkade innebörden av

den av riksförsamlingen nu antagna
rösträttsreformen: statsminister Edén,
professor Knut Kjellberg, civilminister
Schotte, fröken Anna Whitlock och
grosshandlare H. Lamm.
Mötet präglades av hänförelse. När

statsministern framträdde, reste sig de
närvarande både nere i salen och uppe
på estraden, där utom aftonens talare
de flesta av regeringens medlemmar
samt ett flertal kända män och kvin¬
nor tagit plats. Först efter långvariga
ovationsartade applåder kunde hr Edén
börja sitt anförande- Och efter talet
steg mötets ordförande, red. Carl Ek¬
man, fram och utbringade ett kraftigtbesvarat leve för "vårt gamla och vårt
nya Sverige". Och strax därpå tolkade
prof. Knut Kjellberg de närvarandes
känslor genom att höja ett leve för
"statsministern och hans kamrater".
Ett vackert inslag i festen var Anna

Whitlockfi varmhjärtade tal, och något
av den rörelse, som behärskade tala-
rinnan, bemäktigade sig också publi¬
ken vid hennes vaekra hyllning till
Karl Staafs minne.
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Nya kvinnliga stadsfull¬
mäktige.

Vitt stadsfullmäktigevalet i Söder¬
hamn den 6 december invaldes skolfö¬
reståndarinnan fröken Augusta Öster¬
lund, mppsatt å de moderatas lista; Frö¬
ken Österlund, som även under föregå¬
ende period varit medlem av stadsfull¬
mäktige, tillhör Söderhamns F. K- P. K.
I Rönneby har valts på arbetarepar¬

tiets 'lista lärarinnan fröken Ellen
Fredman och på den liberala listan lä¬
rarinnan fröken Hanna Olsson.

Tjii; kommunalfullmäktige . i Ronne¬
by ispcker har fru Augusta Tönning
blivit .vald på den liberala listan.

Då Emma Aulin blev vald.
DeP var jubel inom vidsträckta kvin-

noledér i Jönköping söndagen den 8
dec; • Som en löpeld spreds tidigt på
mörgöhen det glädjebudskapet att frö¬
ken 'Emffiä Aulin, som uppsatts på de
frisinnades och kvinnornas egen lista,
tagit-säte bland "stadens fäder".
För första gången i stadens historia

blir én kvinna stadsfullmäktig. Det
har kants både bittert och kränkande
måiiga gånger att sakna egen represen¬
tant. Förstämningen har nu bytts i
glädje och detta alldeles särskilt där¬
för att en av stadens mest dugande och
representativa kvinnor valts. Fröken
Aulin är alltför välkänd för tidningens
läsare för att behöva någon ingående
presentation.
Nu:är motståndet brutet därnere och

vårt arbete ska nu gå ut på att få
förstlingen följd av flera. Må de ny¬
daningsvindar, som nu susa kring oss,
föra nytt liv och ny arbetskraft in i
tusende kvinnohjärtan!

P. J—n.

I Örebro folkskolestyrelse har på kyrko-
itämma den 17 december 1918 invalts fru
31sa' Perselli.

Nu om någonsin kan det sägas, att
härföraren inte ensam vinner slaget.
Hade fnte bakom regeringen stått de
hundratusen representanterna för
svensk demokrati, hade det icke kunnat
gå söm det gick. Nu är segern vunnen,
skörden bärgad, det är ett bevis på san¬
ningens makt i våra krav. Det har ta¬
lats öm tryck och om hot, men det är
sanriihgen .och rättmätigheten i våra
krav,' som nu under den sjudande
världskrisen oemotståndligt brutit ige¬
nom inotståndet. Det har stått klart,
att intet samhälle kan bestå, som inte
bygger på, folkfrihetens och medborgar¬
rättens säkra grund.
(Statsministern på mötet den 19;dec.

om den genomförda rösträttsreformen.)

Rösträtt för Kvinnor.
Åttonde årgången.

Sveriges kvinnor stå nu inför en
vändpunkt i sin historia. Deras med¬
borgarrätt är tryggad, sedan höger¬
partiet uppgivit sitt motstånd mot
kvinnorösträtten■ Vi kunna med skäl
vänta att den riksdag, som nästa år
sammanträder, bringar frågan till sin
lösning.
Ett stort skede i kvinnorörelsen blir

då avslutat, många års outtröttliga ar¬
bete har nått målet, när kvinnorna fått
sin rösträtt.
Men kvinnorna veta, att ett nytt ske¬

de genast tar vid — det då de skola än
mer energiskt än förut beredas att för¬
valta det ansvar medborgarrätten läg¬
ger på dem. De krafter, som hittills
varit bundna vid den sidan av arbetet
för kvinnans höjande, som bestått i
kampen för kvinnans rösträtt, stå in¬
för frigörelsen till annat arbete, fri¬
görelsen till det stora verket, för vil¬
ket kvinnorösträtten skall öppna por¬
tarna.
Man kan säga, att nu först när man

står inför utsikten att få medborgar¬
rätten, börjar det verkliga arbetet,
hur ihärdigt och segt det förra än va¬
rit! Nu kommer samlingen kring de
direkta kvinnofrågorna, åt vilka kvin¬
nosakskämparna länge längtat att få
viga sig och-för vilkas lösning kam¬
pen för rösträtten varit inledningen.
Med dessa nya uppgifter, som den

snara utsikten till medborgarrättens
genomförande självfallet för med sig,
glider "Rösträtt för Kvinnor" in i nya
spår. Den blir icke på samma sätt som
hittills ett rösträttens kamporgan, den
blir ett upplysningsorgan för kvinnor¬

nas nödvändiga politiska, sociala och
kommunala kunskap, detta fält, där
männen ha generationers försprång,
och där det gäller att inhämta dem.
Den ämnar också vara ett uttryck

för vad kvinnorna vilja och vill
bliva en spegling av deras insatser i
det stora med männen gemensamma
strävandet att bygga upp det komman¬
de rättfärdigare samhället.
"Rösträtt för Kvinnor" är alltjämt
kvinnor n as s am lin g s or g a n,
oberoende av partipolitiken.
Här ligger tidningens tyngdpunkt.
Den är organet för de vitala och brän¬
nande frågor, som alla kvinnor måste
enas om att bringa fram till lösning
för sin egen och samhällets skull.

Därför böra kvinnorna nu mer än
någonsin stödja sin tidning, "Rösträtt
för Kvinnor". De skola göra det i
känslan av befrielse inför en väg, som
nu är tillryggalagd, och i ett djupt
ansvar inför de plikter, som vänta
dem alla, plikter mot samhälle och
stat, plikter som staten äntligen och
medvetet skall pålägga dem.

Rösträtt för Kvinnor utkommer den
1 och 15 i var månad med undantag av

juli och augusti månader. Prenumera¬
tionspriset, postarvodet inberäknat, är
kr. 2: 50. All prenumeration sker ge¬
nom j)osten. I utlandet bosatta prenu¬
meranter kunna även erhålla tidnin¬
gen mot insändande av kr. B: 25 i
postanvisning till tidningens expedi¬
tion, Brunkebergstorg 24, Stockholm.
Lösnummer 15 öre.

Inför medborgaransvaret.
Ellen Key uttalar sig om önskemålen för vår insats i det politiska livet.

Eder tidning vill veta min mening
om kvinnornas närmaste uppgifter se¬
dan de erhållit rösträtt.
Den första upgiften är att i varje

kommun anordna en sammanhängande
upplysningsverksamhet bland de poli¬
tiska analfabeterna. Den bör anordnas
så, att man hos professor Sven Bris¬
man vid Handelshögskolan anhåller
att han utarbetar grundlinjerna forden
undervisning i statskunskap, som han
meddelade i Göteborgs samskola. Den¬
na undervisningsmetod bestod i att
gymnasiets lärjungar bildade regering
och valde riksdag. Under denna sken¬
bara lek inhämtades så goda insikter
i statsmaskineriets gång att denna ung¬
dom — nu mellan tjugu och trettio år
— helt visst är den bäst beredda i lan¬
det att utöva rösträtten.
Särskilt landsbygdens kvinnor, även

de i Övrigt bildade, äro i regeln mycket
okunniga i dessa frågor. Och om man
går till arbetsklassen, är det ytterst få
som ens veta skillnad på regering och
riksdag eller att den senare består av
två kamrar, o. s. v- När prof. Brisman
utarbetat dessa riktlinjer, böra kvin¬
norna i varje kommun skaffa någon
kvinna, som under en viss tid i någon
.offentlig lokal samlar dem för sådana
kurser, där de på ett levande sätt kun¬
na tillägna sig den annars torra oeh
lätt glömda statskunskapen. Bland lä¬
rarinnor, godsägar- och prästfruar el¬
ler deras hemmadöttrar torde i de fles¬
ta fall någon finnas, som kan åta sig
detta värv och samtidigt ge én kraftig
väckeläe åt kvinnornas ansvarskänsla
inför de politiska plikterna. I de fall,
där inom kommunen ingen lämplig
person finnes, äro de nämnda fruarna

säkert villiga att som gäst under nå¬
gon tid hysa en sådan politisk lärarin¬
na från någon annan ort. Som årstid
vore nog lämpligast under den tidiga
våren, då utearbetet ännu ej börjat och
mörkret på vägarna ej längre hindrar.
Söndag e. m. är lämpligaste vecko¬
tiden.
Den därefter närmaste uppgiften för

de redan politiskt vakna och insikts¬
fulla kvinnorna är att bekämpa pro-

portionalismens och de imperativa
mandatens olidliga tvång på personlig¬
hetens frihet och samvete oeh det där¬
igenom oavlåtliga sänkandet av riks¬
dagsombudens kvalitet. Ju färre kvin¬
nor som inträda inom de nuvarande
partiernas ramar, ju flera kvinnor,
söm bilda ett de frias parti med ett
program, där endast de stora riktlinjer¬
na äro fastställda och sedan envar
fritt följer sitt samvete — dess säkrare
bleve kvinnorna ett väl behövligt salt
i det politiska livet. Ju mer kvinnorna
nöja sig med att rusa in i de nu befint¬
liga partierna, dess betydelselösare blir
deras rösträtt. De komma att öka
kvantiteten av väljare, men icke kva¬
liteten hos dessa, ej heller halten av
riksdagsbesluten.
För dessa senare finnes endast en

stor samlingslinje, den genom borgmäs¬
tare Lindhagen nyligen angivna. Dess
mål var: "att genom ekonomiska om¬
daningar förvandla alla människor till
en enda broderlig medelklass och sam¬
tidigt därmed kultivera själarna, så att
detta tillstånd må kunna bibehållas."
Men bägge delarna äro omöjliga utan

att man vidtager de strängaste mått
för att hindra de urartades fortplant¬
ning. Och som uppståendet av mång-
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barnsfamiljer även bör motarbetas j.
fall man vill nå de ovan angivna må¬
len, så anser jag att kvinnornas främ¬
sta uppgift inom riksdagen blir att
hävda rashygienens och nykterhetens
krav-
Att kvinnorna som riksdagsombud

verka för sitt eget köns rättigheter är
självklart.
De torde allt mer komma att främja 1 Et

en /nedförande, icke en /cwy/örande |^eI
ordning mellan folken. 1 Uor
Likaså måste alla frågor, som röra I pres

barnens, de sjukas, de åldrigas välfärd jianc
särskilt ligga kvinnorna om hjärtat: I ut n
folkhälsan, folkbildningen och ädla I ska,
folknöjen böra iärför i kvinnorna få Jaa a
goda förespråkare. Alla dessa och än- Iför a
nu andra kulturfrågor äro inneslutna Iåa
i den ovannämnda Lindhagenska "rikt- jsaffli
linjen". jfredf

Men innan kvinnornas flertal kommer | denn
att betyda något väsentligt, måste
erhålla den ovan antydda politiska bens
upplysningen, och de måste besluta att |verk!
frigöra sig själva— och medelbart även
männen — från det partiväsen, somnn jiemc
förslöar tankarna, förhärdar samvete- batio
na, förfuskar besluten, och förstör allt bast
vad idealismen drömmer! Demokrati
-r- även om den går så långt att linde- len ri
barn oeh husdjur få rösträtt — blir hingt
tyvärr tyranni, så länge icke den fria jun
samvetsbestämda personligheten - i jsami
stället för den ofria programbestämda j rerkl
partimedlemmen — är det högsta med- j er. ]
borgarvärdet. | him
Jag hade önskat att rösträtten hos Ilas t

oss börjat som den engelska: med en 1 .

från 30 års ålder sjunkande skala och \mm
att den för kvinnor som män stannat
vid 25 år. Flertalet ungdom på lands- 1 pej
bygden saknar all eroforderlig mognad Lri]g
och vet intet om de allra enklaste grun- l,ons
derna för statslivet, så usel har vår j a (
folkskola på landet varit! Men det är Ler
framför allt för ungdomens egen skull j
som det är skada att den för tidigt |V(»
tvingas in i politiken under de år de L
unga borde läsa, tänka, bilda sig me- L ^
ningar, utveckla sig andligen, innan de
valde sitt parti. Jag kommer således
ätt råda flertalet unga kvinnor att låta
sin rösträtt vila, tills de bli tjugufem 1
år. Kättaren är en person, som Föri
i sitt sjuttionde år, men ändå knap-
past känner sig säker om att kunna
rösta rätt! Personen heter

Ellen Key. hation
\étig

En kvinnlig desinlektionskär. »
..., \Ugn

Sjukvård och barnavård anses själv¬
fallet passa kvinnan bättre än man-
nen. Månne inte också rengöring, de- pade?
sinfektion bör till de yrkesgrenar, som K ^
borde sättas i händerna uteslutande P» j;,!s/£0?
kvinnor. Även en i det yrket utlärd ^
man torde aldrig kunna prestera det
tålamod och den noggrannhet, sour y1 L^on
av ålder fordra vid t. ex. en vanlig |t8-rn
höstrengöring. Hur mycket mindre k ^
passar han då vid så krävande och an- j pr^
svarsfullt arbete som desinficering uD' jm ^
der epidemier o. dyl. m u
Hälsovårdsnämnden i varje komnm jy sep

borde i stället för över manlig kra mryc]
disponera över en kvinnlig desim£(j Mttsfr
tionsgrupp, eller vad man vill ka |(erKßs
det, som vid epidemier eller ens'ta
smittosamma sjukdomsfall sändes i i^er
där desinfektion och rengöring var L ^
nöden, antingen alltså till en:s , . hnu %fartyghem eller till sjukhus, kaserner, —^ fmig(

varhelst smittosam sjukdom
sig.
Man kan ej ha något att mv' u

mot, att på detta område kvalificer

sia

kvinnor skulle användas, ty arbeta ^
ju ej tyngre än det, som kvinnan
folket sedan urminnes tider snart »
dagligen utför i sitt liem. be ,^a
der, som förslaget kommer att
mot, bli väl mest av ekonomis ^
men må man då betänka, att de ^
vill rädda, är något så ekono
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värdefullt som människoliv.
Mary T. NathW1
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Anslutningen kring Wil¬
sons fredsprogram.
ske både genom möten och där

Intagna resolutioner eller genom di¬
rekta namnunderskrifter.

Ett livligt arbete pågår just nu i
Sverige för att lios alla landets kvin¬
nor vinna samfälld anslutning kring
president Wilsons fredsprogram. Ja-
kande svar om anslutning ha, som for¬
nt meddelats, ingått från danska, nor¬
ska, brittiska och ungerska sektioner-
w av Internationella kvinnokommittén
;5r varaktig fred. Det är på den sven-
sha sektionens initiativ en vädjan till
sammanslutning kring Wilsonska
[redsprogrammet organiserats, och i
lenna vädjan hava instämt Frisinna¬
de kvinnors styrelse, Landsförenin-
?ens för kvinnans politiska rösträtt
•erkstiillande utskott, Socialdemokrati-
kvinnornas centralstyrelse, Social¬

demokratiska kvinnornas samorgani-
sations styrelse, Svenska lärarinnor-
jas fredsgrupps styrelse och Vita Ban-

5 centralstyrelse. Förhoppningen om
,,, rättsfred har varit den enda ljus¬
ningen under världskriget- Och när

världsfreden nalkas, uppkallar
kampen för denna förhoppnings för¬
verkligande världens alla goda kraf-
ier. Här har därför även varje enskild
i[vinna, sin plats i' ledet. Må därför bil¬
lås en

hinnornas världsopinion för en rätt¬
färdig fred.

Detta blir möjligt genom att kvin¬
norna samla sig kring president Wil¬
sons program, som även vinner i styr-
■a genom en sluten opinion världen
■iver. -

De svenska kvinnorna kunna på två
vägar ansluta sig till programmet. An-
lingen genom att anteckna sina namn
därtill utfärdad instämningslista

■

genom att på för ändamålet an¬
ordnade möten ansluta sig till den där
föredragna fredsresolutionen.
Denna resolution lyder som följer:
förhoppningen om en 'rättsfred har
rorit den enda ljusningen under
\irldskriget. Fredsorganisationer i

världen, varibland även den inter¬
nationella kvinnokommittén för var¬
lig fred, som bildats under kriget
få den internationella kvinnokongres-
n i Haag 1915, hava alla uppställt
'ogram, vilka genom fordran om lö¬

dandet av nationalitetsfrågorna, om
fnlitarisméns och den hemliga diplo¬
matiens avskaffande, om mellanfolk-
ifffl tvisters avgörande medelst över¬
enskommelse eller skiljedom haft till
nnål skapandet av en rättvis och var¬
aktig fred. Tanken om bildandet av

pionernas förbund såsom ytterligare
mot våldet, har vuxit sig allt

farkare.
President Wilson har i li punkter
(len 8 januari 1918, i 4 punkter av

jon li februari 1918 samt i sitt tal den
" september 1918 givit ett samlande
"jfrj/ck åt den opinion, som fordrade
Wtsfreden och bildandet av ett natio-
wnas förbund. Begeringarna och en
Riktig folkmening i övriga entente-
ler hava förklarat sig omfatta det-
Wogram icke blott medan kriget

Nm var oavgjort utan även efter den
yiga segern, och jämväl centralmak-
na hava i sina framställningar om

Jsunderhandlingar anslutit sig till
dsamma.
undertecknade uttala härmed vår

f*dje och stora tillfredsställelse över
^ dessa principer fastslagits i Wil-Mprogram. Deras tillämpning skul-
<tå i ^ e^ nlera utvecklat rättstill-
j(ir , ^ellan nationerna än det, some kriget ännu var rådande, och där-

en varaktig fred■ Vi uttala
5lin ^en fasi-a förhoppningen att9oda krafter i alla länder förena

0Wi att stödja dessa principer, så

Hur man blir feminist.
Av Frigga Carlberg.

Om man spörjer en kvinna varför
hon blivit feminist, blir svaret i många
fall en eller annan personlig erfaren¬
het av sårad självkänsla, men i de fles¬
ta fall kunde det helt enkelt heta: "av
födsel och ohindrad vana."
Det är kanske det omedvetna intryc¬

ket av ett förgrämt ansikte lutat över
ens vagga, en tung suck under det
man, som det heter "insuper moders¬
mjölken." Vem vet? Har flickebarnet
sedan normalt utvecklade syn- och
hörselorgan, och förmånen av det slags
uppfostran Dickens droskkusk i stolt
fadersansvar gav sin son Sam, då han
släppte honom lös på Londons gator
vid sju års ålder, så saknas ej jord¬
mån för feminism.
Utan jämförelse för övrigt, då det i

det här föreliggande fallet bara rör
sig om en liten svensk småstad på
1860-talet, där alla dörrar stodo på vid
gavel och alla familjeinteriörer blot¬
tade för var mans ögon.
Var och en bär väl inom sig ett slags

minnesgalleri från barndomen och ro¬
ar sig ibland med att plocka fram en
och annan figur, blåsa dammet av dem
och visa fram dem som kuriosa.
Figurerna, som nu plockas fram till

beskådande, utgöres av en myndig,
storväxt skomakare — vars yttre stri¬
der mot all tradition om hur en sko¬
makare bör se ut — och hans dotter,
lång och smal och tunn. Mannen hade
ett förskinn utanpå kläderna och en
stor grön ögonskärm över vilken ett
något gråsprängt krusigt hår stod
högt till väders. Nere vid dörren står
en kista, där läster och andra skoma-
keriredskap förvarades, och på den sit¬
ter en ung kvinna och gråter. Det
svarta håret, som ligger i vågor längs
de bleka kinderna och de insjunkna
tinningarna, vittnar om den nära
släktskapen mellan henne och den sto¬
re mannen på andra sidan disken. Tår
efter tår faller på de sammanknäppta
händerna i hennes knä, under det hon
klagar sin nöd i entoniga, avbrutna
satser.
Det har undgått henne, eller är hen¬

ne likgiltigt, att hon fått ännu en åhö¬
rare, en 10-årig flicka som sakta trätt
in genom dörren med ett par gröna
saffiansskor i handen. Nu får även
hon del av den sorgliga historien.
Medan fru Stalin, som den stackars

kvi'nnan heter, var sysselsatt i ett in¬
nanför köket beläget rum — familjens
enda — hade hennes kaffekittel blivit
bortstulen. "Jag kan ju inte ha kro¬
ken på dörren, när barnen springa ut
och in och kan inte hindra mig med

att öppna när jag håller på med tryck¬
ningen", slutade hon.
Försvaret gjorde tydligen inget in¬

tryck på fadern gentemot den stora
olyckshändelsen. När dottern tyst¬
nat i en snyftning, lyfter han på
skärmen och mätte henne från topp till
tå genom glasögonen, som om hon va¬
rit ett fenomen, vars åsyn han inte
kunde riktigt fatta, och utbrast: "Vad
i Jösse Kreste namn har du annat att
göra än passa på din kaffekittel?"
Flickan med de gröna skorna i han¬

den kippar efter andan och makar sig
omedvetet närmare den anklagade
som för att visa sitt deltagande.

Dottern mumlar något om trycka
men tystnar, när hon sfer fadern om¬

ständligt låsa upp sitt penningskrin
och räcka henne tre enriksdalerssedlar
med sträng förmaning att hädanefter
passa på sin kaffekittel, så att den ej
gick samma väg som den gamla.
Flickan smög sig ut, medan fru Sta¬

lin under djup rörelse tackade sin far
för den ädelmodiga gåvan. Hon var
skolkamrat med fru Stalins två äldsta
barn och kände väl till hemmet. Det
var ju bara en vecka sedan hon varit
där med ett hemvävt klänningstyg,
som skulle "tryckas".
Fru Stalin försörjde familjen — en

sjuklig man och fem barn — med att
trycka prickar på färgade eller hem¬
vända tyger för ett pris av sex shil¬
ling alnen för vita prickar och åtta
shilling för kulörta. Flickan hade
drömt om himmelsblåa prickar, men
hennes mamma, som var flärdfri och
sparsam, förklarade att hon fick nöja
sig med vita.

— Har du inte varit hos skomakarn
med dina skor i dag? frågade modern,
då hon om kvällen upptäckte dem i
barnkammaren.

— Jo, jag var där, men skomakarn
var så elak och orättvis mot fru Stalin
och sa att hon har inget annat att göra
än passa på sin kaffekittel. Och hon
som trycker prickar på hela stans
klänningar och har så många barn,
nästan lika många som vi. Jag vill
inte att han, som är så orättvis, skall
få halvsula mina skor^

— Stackars liten — modern smålog
och strök flickan över håret — då är
jag rädd du får gå barfota genom li¬
vet, om du skall vänta med halvsul-
ningen, tills kvinnoarbete blir erkänt.
Men du kan gärna gå till en annan
skomakare, när du känner det så.
Var det inbillning, eller var mam¬

mas godnattskyss ännu varmare än
vanligt den kvällen?

att resultatet av den blivande freds¬
kongressen måtte bliva fastställandet
av ett rättfärdigt fredsslut såsom den
varaktiga fredens nödvändiga grund¬
val.
Man har tänkt sig, att mötesinstäm¬

manden och namninsamling skulle
kunna fortgå till den 15 januari eller
senast till den 1 februari 1919. Men som

ingen vet i vilket ögonblick en samlad
opinion är mest behövlig, böra de som
ordna möten eller samla instämman¬
den omedelbart till Centralbyrån, Val¬
hallavägen 41, n. b., Stockholm, insän¬
da avslutade listor och antagna reso¬
lutioner med uppgift om antalet kvinn¬
liga mötesdeltagare, så att så stort ma¬
terial som möjligt i det rätta ögonblic¬
ket är tillgängligt för publicerande så¬
väl i svensk som utländsk press och
för översändande till presidenten Wil¬
son. Listor till påskrivande fås även
därifrån.

Nya rösträttssegrar i Amerika.
I staterna Oklahoma, Michigan och

Syd-Dakota har nu införts full röst¬
rätt för kvinnor.

Böcker.
Frida Stéenhoff, Filippas öden. Wahl¬

ström & Widstrands förlag, 243 sid. Pris
kr. 7:25.
Frida Stéenhoffs nya bok får sitt största

intresse genom de två människogestalter
från en svunnen tidsålder, vilka skildrats
med en pietet och kärleksfullhet, som var¬
samt framhåller det oväsentliga och bristfäl¬
liga för att i stället dröja vid de stora lin¬
jerna, vid karaktären och hjärtelaget. Den
ena av dessa gestalter är den ädla prin¬
sessan Caroline och den andra en pastor i
Klara församling, två personligheter, som
hjärtats adel, en varmt religiös känsla och
överensstämmelsen i bildning och kultur
sammanförde. Man följer Filippas öden
under barnaåren, det är känsliga och färg¬
rika bilder författarinnan målar, och deras
medelpunkt är prinsessan Caroline själv,
bunden av sin tids åskådningar och kon¬
ventionella seder, men det oaktat en person¬
lighet, som genom sitt fina vett, sin takt och
sin godhet utövar ett starkt inflytande på
sin omgivning.
Detta intryck av en älskad och värderad

människas livsåskådning håller den unga
Filippa bunden, tills hennes egen person¬
lighet gör sig så starkt gällande, att hon

bryter bojorna och banar sig nya vägar.
Filippas livskonflikt och sammanstötnin¬
gen mellan den gamla morallärans bud och
det unga tvivlet och den självständiga tan¬
ken, som inte nöjer sig med de tillrättalag¬
da dogmerna, utan kräver livsinnehållet, er¬
bjuder mycket av intresse, men författarin¬
nan har knappast i sin Filippa ingjutit så
mycken levande ande som i de båda bifigu¬
rer till vilka bokens intresse starkast kny¬
ter sig, och man skulle därför önskat att
hon längre dröjt vid de soliga barndomsda¬
garna vid havet, där solen endast förmörka¬
des av prinsessans onåd. Materialet förefal¬
ler så rikt och skulle kunnat fylla en hel
bok, och som kulturdokument betraktat är
det ovärderligt. Emellertid är man förfat¬
tarinnan tacksam för den bild, vit och ren
i linjerna som en gammal kamé hon lämnar
av en medlem av kungahuset, som många
minnas med vördnad och ändå flera med
kärlek.

G. H. E.

Vad har hänt sedan sist?
I en enquéte i Öresundsposten om kvin¬

norösträtten uttalar sig författaren K. G.
Ossiannilsson om skälet varför han yrkar
på kvinnornas rösträtt bl. a. följande. Där¬
för att

1) ej minst krisåren ådagalagt, att män¬
nens stats- och kommunalhushållsuppfatt-
ning är ensidig och opraktisk, så att hela
vårt kommissions- och ransoneringssystem
liksom ropar på kvinnan-samhällsmodern;
2) liksom tonen i ett sällskap, som består

av både herrar och damer, är bättre än i
enbart herrsällskap, så kommer kvinnans
införande i det politiska livet att betyda
mildring och förfining av de politiska se¬
derna, av samhällsandan och de sociala och
internationella förhållandena;
3) realpolitiken måhända får maka åt sig

en smul till förmån för hjärtats och idéer¬
nas politik;
I enquéten uttalar sig vidare Hälsing¬

borgs borgmästare, Johan Bååth, i ett
grundligt och allsidigt svar för rösträtten.
Detta svar innehåller närmast kontentan
av samtliga invändningar mot rösträtten,
vilka vardera slås ned i några få ord. Se
här en enda av de många vanliga invänd¬
ningarna och deras avvärjande, så som borg-
mästre Bååth formulerar det:
"De skäl man plägar anföra mot kvinnans

rösträttskrav äro av växlande natur, och
jag skall tillåta mig att beröra några av
dem, som vanligen åberopas. Det heter så¬
lunda mycket ofta, att kvinnan genom er¬
hållande av rösträtt skulle ryckas bort från
sin egentliga uppgift, som är hemmet. Att
börja med kan häremot erinras, att en

mängd s. k. självförsörjande kvinnor sak¬
na hem i den mening, som här torde åsyf¬
tas, vadan invändningen beträffande dem
är utan betydelse. Vad angår den gifta
kvinnan, så är det svårt att förstå, att ut¬
övandet av rösträtt skulle behöva draga
henne från hemmet. I regel förekomma ju
riksdagsmannaval blott vart tredje år, och
avgivandet av rösten vid detta tillfälle tor¬
de kunna vara överstökat på högst en el¬
ler annan timme. Så bunden vid hemmet
lärer väl knappast någon kvinna vara, att
hon ej kan disponera denna tid.
Det påstås vidare, att kvinnorna skulle

vara för ologiska och för mycket känslo¬
människor för att kallt och nyktert kunna
bedöma och avgöra allmänna frågor. Här¬
vidlag bör man dock akta sig för att allt
för mycket generalisera. I stort sett torde
någon avgörande skillnad mellan män och
kvinnor i detta avseende icke kunna upp¬
dragas. Lika visst som det finnes många
ologiska och obalanserade män, som ej blott
hava rösträtt till utan även säte och stäm¬
ma i både riksdag och kommunala försam¬
lingar, lika säkert finns det ett stort antal
logiska och fullt objektiva kvinnor, som
skulle på ett utmärkt sätt försvara sin plats
icke blott vid valurnorna utan även i de be¬
slutande korporationerna."
Andra svarare äro direktör Malte Som-

melius — som böjer sig för ett snart full¬
bordat faktum, men ville ha högre ålders¬
gräns — häradshövding Nils av Ekenstam,
som yttrar bl. a.: "Må vi fråga dem, som
hålla före, att kvinnorna i stort ännu icke
äro mogna för det samhällsarbete, som borde
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påvila dem, om månne möjligheten härtill
blir större, därest de alltjämt uteslutas, och
om vi män ha annan och bättre utväg än att
snarast låta dem liksom vi, få mogna under
meddelaktighet i ansvar? Kanske bryr man
sig icke om att se, att det är kulturfara i
dröjsmål, blott man själv icke rubbas i sina
egna cirklar. Den ståndpunkten är dock
ovärdig en man, som påvilar ansvaret för
samhällets väl", och professor Karl Petrén,
som är obetingat för. En svarare som är
emot, Anders Åberg, menar att han betraktar
rösträtten "såsom ett tveeggat svärd, som
endast med allra största varsamhet må an¬
vändas, och att jag hyser allvarliga far¬
hågor för att införandet av denna rösträtt
skulle mångenstädes i upprörda tider be¬
tänkligt skada en av vårt folks förnämsta
dyrbarheter: hemmet och familjelyckan".

Kring valen i England.
Många kvinnor anse, att det vid all¬

männa val ej kan vara tal om ett
"kvinnornas parti", eftersom kvinnor
lika väl som män ha olika åsikter i de
flesta viktiga inrikes- och utrikespoli¬
tiska frågor- Men det finns dock ett
tillräckligt antal brännande frågor av
uteslutande feminint intresse för att
kunna samla röstägarna kring ett ge¬
mensamt mål. När kvinnorna först
fingo rösträtt, antogo många, att le¬
darna av de största rösträttsorganisa¬
tionerna skulle förena sina krafter för
att söka förverkliga ett gemensamt
konstruktivt program för avskaffandet
av alla ekonomiska, lagstiftnings- och
yrkes-orättvisor gentemot kvinnorna.
Men det antagandet har ej besannats,
och det ovannämnda partiets verksam¬
het tycks bevisa, att stora ansträng¬
ningar göras för att dra de kvinnliga
röstägarna in i de redan befintliga po¬
litiska partierna.

•

Ett betydande upplysningsarbete har
bedrivits över hela landet för att väcka
de nya kvinnliga röstägarnas intresse
för aktuella politiska frågor, och då
detta upplysningsarbete varit av en
mera allmän karaktär och icke^ be¬
gränsat sig till rent kvinnliga frågor,
så har dess tendens varit att dra kvin¬
norna in i de allmänna politiska par¬
tierna. De olika kvinnliga fackföre¬
ningarna ha tagit livlig del i denna
kampanj, men i detta fall har natur¬
ligtvis upplysningspropagandan ten¬
derat till att betona kvinnornas spe¬
ciella intressen och att på grundva¬
len av dessa — till största delen eko¬
nomiska — intressen söka bilda ett
starkt kvinnornas parti. Två av de

Allvarstyngd synes framtiden. Tro¬
ner ramla, gränser flyttas, riken sön¬
derfalla, nya uppstå, veckor och dagar
medföra förändring av det som tycktes
vara fast hoptimrat för århundraden.
En storm går över världen och i fol¬
kets vredgade böljegång finna sekel¬
gamla statssystem sin grav. Väl falla
vapnen ur de krigströttas händer, men
våldet reser sig ånyo till en folkens
inre brödrakamp, där friheten och rät¬
ten hota att förtrampas.
Men mitt i tidens stormar varsla vi

något, som fyller våra hjärtan med bä¬
van och hopp. En längtan efter broder¬
skap har gripit människornas sinnen
djupare än någonsin tillförne. Folkens
förbrödring, skapandet av en rättsord¬
ning i världen, förverkligandet i det
mellanfolkliga umgänget av kristendo¬
mens högsta bud om människokärlek
och rättfärdighet har blivit den för¬
blödda mänsklighetens stora hopp. Oer¬
hört är det ansvar, som vilar på de för¬
troendemän, vilka närmast äro satta
att göra upp grundritningarna för den
nya världen. Ingen större seger kan
dem beskäras än segern över själviska
intressen. Herren hjälpe dem att över¬
vinna frestelser! Må vi alla bedja om
rättens seger och framtida fred i värl¬
den!

(Ur böndagsplakatet för i dr.)

mest inflytelserika kvinnoföreningar¬
na, som verkat i denna kampanj, äro
National Union of Women Work-
ers och National Union of Wom-
en's Suffrage Societies. I alla landets
delar ha "kvinnliga medborgareföre¬
ningar" startats för att ge kvinnorna
tillfälle att studera och diskutera vik¬
tiga frågor. De tillhöra intet visst par¬
ti, och medlemmarna äro kvinnor av
alla slags politiska åsikter. De ha gre¬
nat ut sig så snabbt över hela landet,
att en centralorganisation under nam¬
net National Citizens' Association har
startats för att på en hand samla och
leda deras arbete. Vid dessa förenin¬
gars möten anordnas offentliga före¬
läsningar och diskussioner, och den
iver, som de nya rösträttsägarna läg¬
ga i dagen för att lära sig förstå vik¬
tiga politiska spörsmål är ett gott
omen för framtiden.

#

Den engelska Landsföreningen för
kvinnans rösträtt har på sitt val¬
program följande sex huvudpunk¬
ter: 1) att skaffa rösträtt åt de
kvinnor, som ännu äro uteslutna från
röstlängden; 2) att förbättra den gifta
kvinnans ställning; 3) att öppna alla
yrken och alla statens tjänster för
kvinnor; 4) att etablera samma mora¬
liska måttstock för män och kvinnor;
5) att tillförsäkra kvinnorna samma
ekonomiska ställning som männen;
6) att förbättra kvinnornas internatio¬
nella ställning. Dessa sex punkter äro
tydliga och klara, men vi vilja påpeka
den speciella betydelsen av ett par av
dem för de engelska kvinnorna. Under
punkt 2) hör frågan om likställighet
inför skilsmässolagarna (för närvaran¬
de är kvinnans otrohet mot mannen

tillräckligt skäl för beviljandet av
skilsmässa, men ej så mannens). Un¬
der 4) hör reformen av de orättvisa och
brutala prostitutionslagarna. En annan
viktig reform, som kunde föras under
flera av de ovannämnda punkterna är
reformerandet av lagen om gift kvin¬
nas egendom. Visserligen hade en ge¬
nomgripande reform av kvinnans ställ¬
ning i detta hänseende genomförts re¬
dan 1882 i England, men ännu i denna
dag behandlas en gift kvinnas inkomst
av kapital i fråga om inkomstskatt,
som om den vore mannens; och i Skott¬
land har mannen ännu vetorätt över
hustruns förmögenhet. Och så till slut
fordra kvinnorna lika rätt till förmyn¬
darskap över barnen. För närvarande
har fadern ensam laglig rätt att avgö¬
ra alla frågor rörande barnets upp¬
fostran etc. E. C.

Endast en kvinna blev vid de nyli¬
gen avslutade valen vald: grevin¬
nan Markiewicz, tillhörande Sinnfei-
narnas parti. Som detta parti emeller¬
tid, utgående ur valstriden som till
styrkan tredje partiet, vägrat taga sä¬
te i Westminster, förblir underhuset
uteslutande manligt. Christabel Pank¬
hurst blev slagen av en arbetarekan¬
didat.

Arbetet ute i landet.
Arboga F. K. P. R. hade ordinarie sam¬

manträde den 29 november för val av sty¬
relse m. m. I styrelsen invaldes fröken
Helga Sundborg, fru Anna-Lisa Blume, fru
Maria Blidberg samt fröknarna Lovisa Pet¬
tersson och Gunilla Larsson; till suppleanter
valdes fru Sigrid Gyllander och fröken S.
Eneström, samtliga omvalda. Revisorer ble-
vo fröknarna Elin Pettersson och Mia Nils¬
son. Till centralstyrelsemedlem och supp¬
leant omvaldes likaledes fröken Lundborg
och fru Blidberg. Prenumeration upptogs å
Rösträttstidningen, varefter cirkulären från
V. U. och Svenska freds- och skiljedomsför¬
eningen föredrogos. Det beslöts att genom
insändande av de närvarandes namn in¬
stämma i nämnda föreningssträvanden lik¬
som i det Ellen Keyska uppropet.
Under sammanträdet erinrade ordföran¬

den om att de svenska rösträttskvinnorna
nu efter allt att döma stode vid målet för
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sitt arbete, men beklagade samtidigt, att
detta mål skulle vinnas på grund av de
politiska omkastningarna och ej som en
direkt följd av kvinnornas egna strävan¬
den. Efter erhållen rösträtt vore ej F. K.
P. R:s arbete slut, utan det gällde då för
de respektive föreningarna landet runt att
genom fortsatt upplysningsarbete få kvin¬
norna alltmer intresserade för sina nya

uppgifter inom stat och kommun.
Dalarnas länsförbund av F. K. P. R. hade

den 24 november sitt årsmöte i Borlänge.
Till styrelse för 1918—1919 valdes: ordf. fru

Fredrika Collin, Hedemora, v. ordf. fru Ma¬
ria Widigsson, Borlänge, sekr. fru Agda
Adolfsson, Grängesberg, v. sekr. fröken
Anna Sörensen, Falun, och kassaförvaltare
fru Erica Falkman, Krylbo, samt till supp¬
leanter fröknarna Valborg Öländer, Falun,
och Tyra Liljeqvist, Borlänge.
Mötet beslöt: att om förhållandena det

medgiva på nyåret återupptaga de för span¬
ska sjukans skull avbrutna Bergman-Ös¬
terbergska kurserna; att tillställa förenin¬
garna en skrivelse angående sättet att stär¬
ka förbundets kassa; och att i ortspressen
införa ett upprop med uppmaning till av¬
lägset boende intresserade kvinnor att di¬
rekt ansluta sig till Landsförenirigen ge¬
nom länsförbundet.
Filipstads F. K. P. R. hade sammanträde

den 14 december, varvid företogs val, dels
av styrelse för 1919, dels av centralstyrelse¬
medlemmar. I båda fallen omvaldes förut¬
varande styrelsemedlemmar. Sammanträ¬
det öppnades med ett anförande av ordfö¬
randen, som dels berörde de senare årens
stora världshändelser, dels kvinnornas ställ¬
ning just nu i avseende på rösträttsfrå¬
gan. Till anförandets första del anslöts
uppläsning av svenska kommitténs av
världsförbundet för mellanfolkligt samför¬
stånd uttalande för en försonlig världs¬
fred, i vilket föreningen enhälligt beslöt att
instämma. Efter mötet vidtog ett ange¬
nämt samkväm med sång och pianomusik.
Krokstrands F. K. P. R. valde å sam¬

manträde den 29 november till styrelse för
1919 lärarinnan fröken Serafia Svensson,
ordf., fröken Astrid Roos, v. ordf., fru Anna
Nilsson, sekr., fröken Hann-a Bryngelsson,
v. sekr., och fru Augusta Johansson, kas¬
sör. Till ledamot i centralstyrelsen omval¬
des ordf. och till suppl. v. ordf. Medlems¬
antalet i föreningen har under kristiden
minskats och utgör nu 125.
Strömstads F. K. P. R. hade den 29 no¬

vember ordinarie sammanträde, varvid bl.
a. förrättades styrelseval för 1919. Valet ut¬
föll så att den nuvarande styrelsen omval¬
des och består av fru Anna Hellborn, ordf.,
fru Trina Hansson, v. ordf., fröken Gurli
Jacobson, sekrv fru Anna Wikström, v.
sekr., och fru Amanda Hauge, kassör.
Suppleanterna fru Blända Hockedal och
fröken Tyra Johansson omvaldes likaledes.
Till ledamot i centralstyrelsen omvaldes

fru Anna Hellborn med fröken Gurli Ja¬
cobson som suppleant.
Lunds F. K. P. R. avhöll sitt ordinarie

höstsammanträde å Wieselgrens minne deu
12 december. Den gamla styrelsen återval¬
des så när som på tvenne, vilka flyttat från
Lund. Styrelsen kommer nu att få följande
sammansättning: fru Louise av Ekenstam,
ordförande, doc. Hilma Borelius, v. ordfö¬
rande, fröken Anna Lundborg, sekreterare,
fröken Caroline Charlier, kassaförvaltare,
fru Johanna Hans-Larsson, fröken Hanna
Pettersson, fru Märta Björnbom-Romson.
Till centralstyrelsemedlem återvaldes do¬
centen Hilma Borelius med fru Louise av

Ekenstam som suppleant. Efter mötet var
anordnat samkväm.
Motala F. K. P. R. hade årsmöte den 27

november. Till styrelsemedlemmar omval-
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des: frkn. Erika Häekner, ordf., Lydia
Nilsson, sekr., och Anna Gustafsson, kas-
saförv., samt nyvaldes fru Elin Löfman,
v. ordf., och fröken Elisabet Elgkvist, v.

sekr. Ord. centralstyrelsemedlem blev frö¬
ken Erika Häekner med fru Signe Thörn-
qvist som suppl. I länsförbundet omvaldes:
till förtroenderådsmedlem fru Signe Thörn-
qvist, till ombud fru Elin Löfman och frkn.
Elin Vallén och Erika Häekner. — Vid sam-

kvämet föreläste ordf. ur germanernas ur¬

gamla lagar för kvinnan samt gjorde roan¬
de jämförelser med vår tids motsvarighe¬
ter i tänkesätt. Vidare förekom uppläsning
ur Karlfelts Flora och Bellona samt sång
bl. a. två nya rösträttsvisor m. m. Den
16 december var sällskapsafton anordnad
vid Motala verkstad. Ordföranden erinra¬
de i korta drag om kvinnosakens förkäm¬
par och kvinnofrågans utveckling från
Evas dagar intill urtiman 1918. Aftonen av-
slöts med uppläsning ur Selma Lagerlöfs
nya bok samt kaffe, kringbjudet av en
ljusstrålande Lucia.
Söderköpings F. K. P. R. höll möte den

5 december. Den gamla styrelsen återval¬
des. Till följd av f. sekreterarens, fröken
Agnes Herberts, avflyttning från orten, ny¬
valdes en suppleant. Styrelsen utgöres så¬
lunda av: fru Malla Grönlund, ordf., frö¬
ken Hilda Nyström, v. ordf., fru Anna
Lundberg, kassaförvaltare, fru Signe Lun¬
din, sekreterare, samt fru Agnes Carlsson.
Suppleanter: fröknarna Sigrid och Jenny
Wiking. Till centralstyrelsemedlem valdes
fru Signe Lundin och till suppleant fröken
Sigrid Wiking. Revisorer blevo fröken Ebba
Möllerberg och fröken Ragnhild Lundberg.
Efteråt vidtog ett livligt samkväm. Slut¬

ligen upplästes utdrag av statsministerns
tal vid urtima riksdagen om författnings¬
revisionen samt ett referat av förslaget ti
revision av giftermålsbalken.

Kvinnorösträtten i Frankrike.
Utkräves redan före nästa val.

De fyra stora kvinnoföreningarna i
Frankrike ha den 17 december utsa
ett gemensamt upprop, i vilket krav »
att politisk rösträtt innan nästa v
medges för kvinnor.

Rösträtt för Kvinnors
Första nummer för 1919 innehåller bl.

Kvinnornas rösträtt — ett uttalande för B- *
av Hjalmar Branting, ^

Kvinnorna och författningsreformen. Av
Nya rösträttssegrar.
Inför medborgaransvaret. Av Ellen Key-
Nya kvinnliga stadsfullmäktige. fsMhortl
En kvinnlig desinfektionskår. Av Mary ■
Anslutningen till Wilsons fredsprogra®-
Hur man blir feminist. Av Frigga Carlberg-
Kring valen i England. Av E. C.
Filippas öden. Bokrecension av O. H- K
Arbetet ute i landet.

Stocknolm 1919, Ivar Haeggströms Boktrycken
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Kvinnornas enhet.
Kvinnor måste nu arbeta och tänka

för andra kvinnor.

"Vi stå nu vid den öppnade dörren.
Den kommunala rösträtten ha vi fått i
'ull utsträckning och den politiska är
oss lovad. Men de, vilkas motstånd nu

säges vara uppgivet, ha så många gån¬
ger förr svikit våra förhoppningar, att
det ej är underligt om många av kvin¬
norna ej våga tro på ett givet ord. Men
om verkligen checken löses in med full
valuta och utan några avdrag, så mås¬
te man fråga sig, varför nu och varför
inte i våras? Har något skäl tillkom¬
mit, som inte fanns förra året och nå¬
got hinder undanröjts, som då var ab¬
solut oöverkomligt?
Glädjen över framgången blir inte så

litet förbittrad därav, att det så tyd-
fet synes att "jaet" icke givits på
grund av någon ökad förståelse av

hinnornas strävanden, av aktning för
den svenska kvinnan som medmänni¬
ska, av erkäsla för den duglighet, tå¬
lamod och ansvarskänsla hon visat i
allt sitt arbete, inte endast under des¬
sa sista så ytterst prövande år.
Vi stå här i landet nu inför stora

förändringar, omgrupperingar och ny¬

daningar. Svårt blir det för stora ska¬
ror av nykomlingar på det politiska
området att finna sig till rätta. Många
hinnor, även av de mer intresserade,
ta känt sig hemlösa mellan de nu

Kisterande partierna. Och de bli det
tanske alltjämt, även sedan förändrin¬
gar komma att ske, partigränser om-
^gleras och nya grupperingar växa
fram. Men fristående eller i samver-

tan med det politiska parti, de mest
hmpatisera med, få kvinnorna icke
sfäppa den förbindande enheten dem
•mellan. De behöva den ännu länge,
anske under generationer. Blir kvin¬
nornas tillskott i det politiska livet en-
ast en ökning av siffrorna i mängden,

jmgefär jämnt fördelad på alla håll, dåomtner säkerligen med en viss besvi-

y et att spörjas: "Var detta det hela?ar detta det nya tillskott, kvinnorna

Ü UUe komma med, av många fruktat
en fara, av andra välkomnat som

yningen till en ny dag. Betydelsen
fV eras inflytande blir i hög grad be-0eilde av, hur de förstå det gemen¬

Kvinnornas uppgift i det politiska livet blir att
verka försonande mellan partierna, genom att föra in
mera humanism och mera sant partisinne, men inte
genom ljumhet eller som en reservkår av överlöpare.
De skola sprida upplysning i hem och skolor och lära
den uppväxande generationen arbetets betydelse. Det
är i denna förhoppning vi hälsa kvinnorna välkomna.

Ur statsrådet Löfgrens tal på Frisinnade Kvinnors landsmöte den 10 januari.

samma för dem alla, om de bli sig själ¬
va och sin innersta livsuppfattning
trogna. De etiska idéerna måste bäras
upp av alla de svagares samlade styr¬
ka under trycket av en världsåskåd¬
ning, där makt alltför länge gått före
rätt, för att i en handvändning kunna
bli rättvis och human.

Ett nytt samhälle, nytt samfund blir,
trots alla reformer på papperet, inte
skapat förr än vantrevnaden av att
leva i ett samhälle så ofullkomligt som
vårt, blir något verkligt känt, verkligt
förnummet av en var av oss.

I tusental vandra kvinnorna nu ut
från hemmen till arbetsplatserna. Och
arbetsplatsen, på vilken det offentligas
öga vilar, blir bättre och bättre ord¬
nad. Men hemmet, bostaden, som ännu
är de allra flesta kvinnors arbetsplats,
vilket inferno är det icke för hundra¬
den och åter hundraden av dem, genom
trångboddhet, överbefolkning, smuts,
brist på luft, mörker och elände.
Allt för få veta hur det faktiskt är.

Solidariteten måste växa sig så stark,
att kvinnokönets smärta blir ens egen

smärta, dess förnedring ens egen för¬
nedring. Och dess människovärde ens

eget. Det borde aldrig kunnat sagts att
kvinnor mot kvinnor varit hårdare och
mer oförstående än män någonsin
varit.
På teatern här i Stockholm har un¬

der höstens lopp några gånger givits
Anne Charlotte Lefflers "Sanna kvin¬
nor". Lika enstämmig som press och
kritik varit i lovord över den konst¬

närliga framställningen, lika enstäm¬
migt har stycket avfärdats såsom för¬
åldrat, otidsenligt, förlegat. Då jag nu

efter många år såg det, slog det mig
hur förhastat detta omdöme är. De frå¬
gor som kommo upp i debatten på
80-talet ha ännu inte slutgiltigt besva¬
rats. Kvinnornas likställighet inför la¬
gen är ännu inte ett faktum, den eko¬

nomiska frågan är långt ifrån ordnad,
den sexuella knappast börjad.
När det på allvar tagits itu med

mänsklighetens stora problem, då värl¬
den lärt konsten att leva på rätta sät¬
tet, d. v. s. "mig väl och ingen illa", då
det finns "bröd åt alla och rosor även",
då behöves ingen fackorganisation och
icke heller någon kvinnorörelse. Då den
samhörighetskänsla blivit verklighet,
som fått så vackert uttryck i Fredrika
Bremers ord om "ett syskonliv, i vil¬
ket alla människor erkänna varandra
såsom barn av samma fader, födda att
med varandra dela samma arv av gott
och glädje".
När skola kvinnorna, alla kvinnor i

alla länder, förstå detta? Och förstå
att medborgarrätten är endast första
steget. Sedan gäller att inse, att deras
egen mening av livet, av prövning och
sorg eller framgång och glädje utfor¬
made erfarenhet är det värdefulla till¬
skottet. Att bli eko av andras tankar,
viljelösa eftersägelse, nummer i en

massa, för varken dem eller världen
framåt.
Hittills ha kvinnorna fått lära sig

att deras högsta plikt var att göra sina
barn lämpade för världen.
Efter alla stormar, efter all nöd och

kvidan, bortom allt mörker, gryr mån¬
ne nu den dag då kvinnorna få söka
göra världen lämpad för sina barn?

E. H.

Skola de äntligen få det bättre?
Civilministern hemställer om bemyn¬

digande för de förut tillsatta sakkun¬
niga för småskollärararnas pensione¬
ring att även verkställa utredning och
förslag angående pensionering av of¬
fentligt anställda sjuksköterskor och
barnmorskor.

Böra kvinnorna ha ett eget
tidningsorgan?

En fråga, som kvinnornas nu förän¬
drade plats i samhället gjort aktuell.
Rösträtt för Kvinnor behöver icke

längre arbeta för den mission, som tid¬
ningen kom till för, nämligen att med
ideliga hammarslag spika in i medve¬
tandet rättvisan av kvinnornas krav
på rösträtt och behovet av den. Men nu,
då vi stå inför detta mål, resa sig alla
de andra, som kvinnan med sin bestäm¬
manderätt i samhället skall få hjälpa
till att lösa. Arbetet blir nu ihärdigare
än någonsin, nu först kommer ju den
arbetsbörda kvinnorna bett om. Och
ännu så länge finns det speciella kvin¬
nofrågor, som böra ventileras i Röst¬
rätt för Kvinnors spalter, liksom vår
tidning, i likhet med de övriga kvinno¬
tidningarna av mera facklig art (d. v. s.
icke moder, förströelse och av mera
utpräglat litterär art) blir organ för
den upplysningsverksamhet, som allt¬
jämt kräves.
Men redan har på insändareavdel¬

ningen i en daglig tidning en röst höjts
för att mana till utgivandet av en stör¬
re kvinnotidning, i vilken alla de nu

existerande, även föreningstidningar
etc., skulle uppgå.

Och nu är frågan den: skola kvin¬
norna sätta in krafter på förverkligan¬
det av detta projekt eller skola de tvärt¬
om helt dra sig till den dagliga eller
periodiska, tills vidare mest "maskuli-
na" pressen?
Undertecknad för sin enskilda del

röstar icke för en utvidgad, mera stort
anlagd kvinnotidning. I manliga kret¬
sar hör man uttalas, nästan med för¬
våning över att denna synpunkt inte
är självfallen, att kvinnorna från och
med nu icke böra hålla sig avskilda
som en kvinnogrupp, utan böra som
människor och medborgare efter tvång
och kallelse blanda sig i samhället.
De skulle alltså uttala sig om de frå¬
gor, som alltjämt röra dem som kvin¬
nor, i den allmänna pressen, som var¬
ken är manlig eller kvinnlig. De sko¬
la själva, menar man på det hållet, ar¬
beta bort uppfattningen om ett "köns¬
streck" och aldrig kan den synen på
kvinnan — som kvinna och icke män¬
niska i samhället — bortarbetas, om
kvinnorna fortfara att själva under¬
stryka den.
Därtill komma de rent praktiska

svårigheterna med en samlande kvin¬
notidning. Icke tekniskt — kvinnor ha
tvärtom visat sig mycket lämpliga som
journalister, både här och i utlandet.
Men snarare ekonomiskt, ty om kvin¬
norna allt mer föras ut i samhällsvim-
let, försvinner av sig själv känslan av
att vara en kast för sig (något som
naturligtvis icke har samband med

Ji
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kvinnors mer och mindre individuellt
kvinnliga själsläggning) och intresset
för en kvinnotidning skulle minskas,
samtidigt som intresset för den allmän¬
na dagspressen skulle ökas.
Å andra sidan ha kvinnor rätt i, att

dagspressen ännu ägnar för litet ut¬
rymme åt deras frågor, den mängd av
kvinnofrågor, som ännu äro olösta.
Under rösträttsarbetet har det visat
sig, vilken avoghet vissa tidningar vi¬
sat mot införande av den minsta röst¬
rättsnotis och vilket snålt utrymme de
offrat åt vitala kvinnofrågor, medan
stora spalter ägnats oaktuella och san¬
nerligen inte roliga s. k. kulturskild¬
ringar över allsköns 1700-talsgubbar.
Om samma avoghet fortfar, måste

kvinnorna givetvis ha ett organ, där
deras angelägenheter kunna föras
fram. Men frågan är, om denna avog¬
het inte måste brytas, när nu kvinnor¬
na bli helt medborgare i staten1? Och
finns den all järnt, skall den då inte
besegras på stridsplatsen själv, i den
dagliga pressen?
Saken kan ses från flera håll, och

det vore av stort intresse att höra vad
kvinnorna själva mena om detta: egen
tidning eller dagspressen?

V. v. K.

Nya kvinnliga stadsfullmäktige.
I Gävle ha omvalts folkskollärarin¬

norna Elsa Bengtsson och Anna Sund¬
bom. Den förra gick in på de frisin¬
nades, den senare på de moderatas
lista. Fröken Bengtsson innehar för
övrigt åtskilliga kommunala uppdrag.
Hon är medlem av folkskolestyrelsen
och dess pedagogiska nämnd, av bar¬
navårdsnämnden, fosterbarnsnämnden,
barnavårdsbyrån och pensionsnämn¬
den. Så är hon ordförande i stadens
Vita bandsavdelning och flitig skri¬
bent i dess tidning.
Fröken Sundbom är medlem av fat¬

tigvårdsstyrelsen.
*

I Kristianstad omvaldes å den mode¬
rata listan fröken Anna Lundqvist.
Fröken Lundqvist är tillika medlem i
fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämn¬
den, folkskolestyrelsen, pensionsnämn¬
den och livsmedelsstyrelsen. Å den li¬
berala listan nyvaldes fröken Anna
Jönsson. Fröken Jönsson är även med¬
lem i fattigvårdsstyrelsen och hälso¬
vårdsnämnden. I livsmedelsstyrelsen
har även invalts fru Elsa Nordlund.
Till kommunalfullmäktige i Ronne¬

by landsförsamling har insatts ytter¬
ligare två kvinnor, fru Betty Anders¬
son och fröken Rebecka Svensson.

Män och Icvinnor, samlade till möte i Stockholm den 8 januari 1919
med anledning av centeralstyrelsens för Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt årsmöte, uttala sin glädje över att vid lösningen av den
kommunala rösträttsfrågan kvinnorna utan någon som helst inskränkning
fått samma rättigheter som männen såväl i fråga om rösträtt och valbar¬
het till alla kommunala institutioner som ock i fråga om rösträtt till första
kammaren samt sin säkra förhoppning att kvinnorna likaledes, så snart
det enligt grundlagen blir möjligt, komma att på samma villkor, som bliva
gällande för män, erhålla rösträtt till andra kammaren samt valbarhet
till riksdagens båda kamrar.

Sverges kvinnor vänta att under innevarande års riksdag proposition
om politisk rösträtt och valbarhet för kvinnor på samma villkor som för
män skall förklaras grundlagsenligt vilande.
Let är med känslor av djupt ansvar L. K. P. JR. ser framåt till kvin¬

nornas politiska fullmyndighet. Vi känna som vår närmaste och största
uppgift att göra vad i vår makt står för att Sveriges kvinnor må allt¬
mera rättfärdiga det förtroende, som kommer att visas dem, må med allt
klarare insikt begagna sin politiska medbestämmanderätt till beredande
av ökad säkerhet för vårt lands självständighet genom en internationell
rättsordning till kulturella, materiella och sociala framsteg, till vinnande
av en tryggad ekonomisk ställning åt alla arbetande män och kvinnor,
till ökat samhälleligt ansvar, så att intet barn behöver bli undernärt och
vanvårdat och sålunda växa upp till en mindervärdig samhällsmedlem,
L. K. P. JR:s medlemmar, vilket parti de än tillhöra, omfatta dessa

strävanden och vilja söka, så gott vi det kunna, påverka alla Sveriges
kvinnor att i denna anda tjäna sitt land.

Resolutioner antagna vid centralstyrelsemötet den 8 och 9 januari 1919.

L. K. P. li:s 15:de centralstyrelsemöte.
D:r Karolina Widerström omvald till Landsföreningens ordförande.

Centralstyrelsemötet i år var talrikt
besökt. Över åttio representanter för
ett femtiotal olika föreningar och läns¬
förbund samlades på morgonen den 8
jan i K. F. U. K:s lilla sal. Landsför¬
eningens ordförande d:r Karolina Wi¬
derström hälsade mötesdeltagarna väl¬
komna och påminde därvid om de vik¬
tigare händelserna på rösträttens om¬
råde under det senaste året. Danmarks
kvinnor ha fått representanter i såväl
landstinget som folketinget, i England
ha kvinnorna fått rösträtt och valbar¬
het, i Belgien och i Holland står frågan
inför en snar lösning. Vidare påmindes
om vår rösträttsfrågas fall vid 1918 års
lagtima riksdag, men därjämte erinra¬
des om det hoppfulla läge i vilket frå¬
gan nu kommit genom urtimans löfte
att under detta års riksdag fatta beslut
om kvinnornas rösträtt. En för kvin¬
norna ytterligt viktig och fördelaktig
reform har genomförts genom det ny¬
ligen fattade beslutet om den gradera¬
de skalans avskaffande vid de kommu¬
nala valen och personlighetsprincipens
genomförande. Kvinnorna ha också
fått valbarhet till landstingen.
Till sekreterare vid mötet valdes fru

Ester Brisman, fröken Karin Blom¬
dahl, fröken Gertie Söderberg, fröken
Héléne Philipson och fröken Tilly
Borg. Till protokolljusterare valdes
fru Maria Bolin och fröken Ada
Molin. Till presskommitterade ut-
sågos fru Frigga- Carlberg, fru Maja
Strandberg och fröken Elin Wahlquist
och till pressreferenter fru Hilda Sachs
och fru Elin "Wagner. Till medlemmar
av L. K. P. R:s verkställande utskott
valdes enhälligt friherrinnan Ebba
Palmstierna, doktor Gulli Petrini och
fru Anna "Wicksell samt till supplean¬
ter fru Ester Brisman och fru Ger¬
da Planting-Gyllenbåga. Till ordfö¬
rande omvaldes enhälligt doktor Ka¬
rolina Widerström.

På ordförandens förslag avsändes till
regeringen följande telegram:

"Excellensen Edén, Stockholm.
L. K. P. R:s centralstyrelse, samlad

till årsmöte, hembär till regeringen ett
varmt tack för initiativet till att kvin¬
norna genom urtima riksdagens för¬
fattningsreform blivit i kommunalt
hänseende likställda med männen och
till det bindande löftet om politisk röst¬
rätt och valbarhet."
Till centralstyrelsens hedersledamot

fru Ann Margret Holmgren sändes en
blomsterhyllning med följande häls¬
ning:
"Med vemod över att sakna dig

ibland oss sända vi en hälsning buren
av innerlig tacksamhet för den insats
av uthållighet och tro på slutlig seger
du ingjutit i vårt arbete för frihet och
människorätt."
Landsföreningens sekreterare, fröken

Signe Jacobsson, redogjorde för Lands¬
föreningens arbete under året. Lokal¬
föreningarnas antal utgör 240, varav
23 filialer, 8 nya rösträttsföreningar
och en lokalavdelning av männens F.
K. R. har bildats under året. Före¬
dragsturnéer ha företagits av fru
Gerda Planting-Gyllenbåga i Jönkö¬
pings och Kalmar län, i Älvsborgs län
av fru Emma Aulin och av fru Ger¬
da Hertzman-Ericson i Östergötlands
och Kristianstads län.
Efter ett anförande av fröken Anna

Lindhagen beslöt centralstyrelsen att
ansluta sig till svenska sektionens
av internationella kvinnokommittéens
för varaktig fred upprop om samling
kring Wilsons fredsprogram, i vilket
kvinnokommittéer i England, Ungern
och Tyskland redan instämt.
Till representanter i C. S. A. omval¬

des fröken Anna Whitlock, fru Gerda
Planting-Gyllenbåga, fru Kristina
Borg, fru Leonore Odencrants och fru
Mary von Sydow.
Friherrinnan Ebba Palmstierna redo-
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gjorde för de Bergman-Österbergska
samhällskurserna under det gångna
året. Den allmänna sjukligheten och
dyrtiden ha visserligen i någon mån
hämmat upplysningsverksamheten
men likväl ha ganska omfattande fö¬
redragsturnéer anordnats i Jönköpings
Kalmars, Östergötlands, Kronobergs'
Blekinge och Kopparbergs län. Fröken
Tilly Borg, som är föreståndarinna för
kurserna, har hållit 121 föredrag på 50
platser och fröken Emma Aulin 154 på
32 platser. I det hela ha 275 föredrag
hållits på 72 platser för tillsammans
23,590 personer. Till kommitterade för
de Bergman-Österbergska kurserna
omvaldes för Götaland fru Frigga
Carlberg, Göteborg, fröken Emma
Aulin, Jönköping, fru Maja Strand¬
berg, Ystad, för Svealand, fru Ellen
Hagen, Uppsala, fru Gerda Hellberg,
Karlstad, d:r Gulli Petrini, Stockholm,
fru Ella Billing, Stockholm, och för
Norrland fröken Anna Grönfeldt, frö¬
ken Märta Bucht, fru Gerda Modén och
fröken Hilma Blomstrand.

Sedan redogörelse lämnats för Röst¬
rätt för Kvinnor, L. K. P. R:s artikel¬
serie och medarbetarskapet i Jus Suf-
fragii upptogs ämnet "Bör icke den
svenska kvinnorösträttens historia
skrivas snarast möjligt?" Inledarinna
var fru Augusta Widebeck, som livligt
och övertygande visade vikten av att
alla gömda dokument rörande de gång¬
na årens arbete samlas och genomgås
för utgivande av en historik. Försla¬
get diskuterades med varmt intresse,
och det uppslaget framkastades att
detta för de svenska kvinnorna så be¬
tydelsefulla skede säkert skulle bli san¬
nast och kraftigast belyst om flera
personer skildrade olika sidor därav.

Eftermiddagens förhandlingar inled¬
des med en redogörelse av fru Emilia
Bromée över lagberedningens förslag
till revision av giftermålsbalken, för
vilket förut ar redogjort i denna tid¬
ning, varefter fröken Anna Kleman
inledde det sista ämnet för dagen:
"Kvinnornas intressen i Nationernas
förbund".
För icke länge sedan, yttrade tala-

rinnan, ansågs ett nationernas för¬
bund vara en förryckt idé, numera är
det de första statsmäns förslag, och det
torde finnas få människor, som kunna
tänka sig världens framtid utan ett
sådant. Frågar man vad ett sådant för¬
bund skall grunda sig på, se vi ej annat
än detsamma, som det vi hoppas för
nationalstaterna: frihet och självbe¬
stämmanderätt. Likaberättigande för
alla, på detta grundaF sig vårt poli¬
tiska liv — samma grunder, på vilka
kvinnorna kommit fram. Främst av
allt ha kvinnorna, att arbeta på fredens
sak och härvid ha de en särskild punkt
att hålla sig vid: avskaffandet av den
allmänna värnplikten, som fpr övrig
redan kommit i misskredit, då man in¬
sett faran av ett folk i vapen. .

Redan länge ha folken bundits vi
varandra genom tusen trådar. Ett sa-
dant sammanhållningsband utgjor
Bernkongresserna, som arbetade föi e
del punkter, vilka direkt berörde kvin
norna och som inverkade på lags i
ningen i alla nationer. Vi kunna
liksom arbetarna fordra vår rätt, t. •
kräva likställighet i fråga om pensio¬
ner, vilket då kan betyda mycke • .
denna månad ordnas en internatio
konferens, där även frågor om k
nor och barn tas upp, bl. a. frag an
lika lön för lika arbete. .. u

Detta spörsmål har som bekant
under kriget mer aktuell än nago
och en fransyska, m:me Duchen^.
vänt sig till kvinnorna i alla a
för att förmå dem betänka va 'un.
kan göras mot att kvinnorna, so ^
der kriget gjort männens ar >e
lägre löner, nu skulle sta dem _

som illojala konkurrenter. kt° ^
slår en internationell aktion ^

statistiskt utreda lönerna, yac * ,ggjtt.
norna för frågan samt att via
tet kvinnor från alla länder sk
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__j. och få avslutad en överenskom¬
melse om lika lön för lika arbete. I
jändelse vår regering kommer med,
jorde den ha att framföra ett uttalande
denna riktning från oss.
Hinna Cauer har yttrat: Förutom
jlt annat som nu vilar på de tyska
■vinnorna, måste de också arbeta på
in rätt. Om' de förbli likgiltiga, s jun-
också de demokratiska begreppen,
de bli opolitiska blir den demokra-
a idén utan kraft, det ges uppgif-
som ej kunna lösas utan världens

tvinnor.
på anförandet följde en kort diskus¬
sion, varefter förhandlingarna avsluta¬

aftonen var i K. F. U. M:s hög-
tidsklädda sal anordnat ett offentligt
möte, som var mycket talrikt besökt.
Den förste talaren var prof. Knut
Hellberg.
Den del av författningsrevisionen,

som givit kvinnorna den kommunala
likställigheten, är nu färdig, och vä-
ligger öppen till den politiska. Vi

Sörja arbetet på det nya Sverige, där
äro med. Det vi framför allt be-
är att få fram det mänskliga mel-
folk och individer. Statsformer

hinna göras om, men vad som är ännu
riktigare är att människorna själva
förbättras, så att det blir en ny anda,
som fyller de nya formerna. Det tar
d att få bort ur människornas inre
ät som kunnat dana och upprätthålla
ät gamla.
Vilken insats skola nu kvinnorna

göra i detta värv? När man ser på
■ad som suggererar massorna, då äro
uän och kvinnor lika, det är i det dag-
üga arbetet, då det mer gäller det per¬
sonliga, som skilnaden kommer fram.
[vinnorna ha gjort mycket arbete för
bildning: och upplysning, men även de-

stora flertal behöver väckas, vi
låste visa på behovet även för dem

ej bli blott fackmänniskor utan
länniskor med intressen för medbor¬
gerliga ting.
På det politiska området är det dis¬
kussion och sensationer, och därför
samlas folk till valmöten, men det är
lugna mellanperioderna, som kun-
måste spridas. Demokratin seg¬

rar nu, men denna demokrati måste
kultiveras. På det politiska området

två strömningar: behoven och
läkningarna, som utgöra drivkraften,
amt insikten, erfarenheten och efter¬
tanken, som äro belysningen i sam¬
hällslivet. Den första får se till att ej
ljuset fattas. Även hos oss finns myc¬
ken bristande humanitet och legalise¬
rad orättfärdighet. De som äro utsat¬
ta för den känna den djupt i sina sjä-
ar. Där ha vi striden: på den ena si-
jan drivkraften, på den andra insik-
j®> men där saknas behovet. Skola«innorna behöva gå den långa väg
männen gått? Vi vilja ha fram huma-
uitetens anda, som jag tror ligger dju¬
pare hos kvinnan. Det är den som
tarvas

^ Europas folk. Höffding har;agt att medan människorna vandrat
Pa jorden ha gudarna humaniserats
Mi religionerna moraliserats, lång¬
samt, men det har dock gått. Det gäl-
^ att få fram det som glömts i lag-mftningen, det som rör barnen och
aemmet, kvinnliga tänkesätt måste
a°mma med, och det måste arbetas
ram en själskultur. Vår kultur
bPrack, och det är en oerhörd uppgift

• skapa om människorna från barn-
,°meu, så att krig blir omöjligt. Det
raves stora reformer i undervisnin¬

gs anda för att immunisera de upp¬
bände mot förbannelsens frön, att ge
^ tro på ideell kraft, ej på pengar
kanoner, och detta är kvinnornas

Ppgiit. För de bildade kvinnorna gäl-
r det att få alla med i att djupt
k"bbna. den goda medborgarandan,
k Vaghet ock människokärlek, häri
h-i , ytnnornas insats sin största be-
fÅH •' de nu för samhällets skull
^ sin medborgarrätt,oredraget mottogs med det livligas-16 bifall,'

Fröken Anna Lindhagen, som tala¬
de därefter, började med att erinra om
de sjutton år, som kvinnorna bedrivit
sitt ganska enformiga rösträttsarbete,
men kände att just emedan det "inne¬
bar vedermödor borde de hålla ut. Det
politiska livet är ej mera omslutet av
det skimmer, varmed man förr omgav
det. Striderna äro mer intensiva. Det
nya kvinnorna ha att komma med är
emellertid att de äro mindre utledsna
än männen på dessa mödor. Kvinnor¬
na ha ett särskilt intresse att bevaka,
det är att komma in i nämnder i det
kommunala och i utskotten i riksda¬
gen, ty det är där allt avgöres, an¬
nars bli de blott voteringsmaskiner
och kunna ej inverka.
På en andlig skillnad mellan män

och kvinnor tror jag dock, yttrade ta-
larinnan, och det är att kvinnor tycka
mera att det är synd om människor¬
na. De böra arbeta på att få bort fat¬
tigdomen, som förbittrar och förslöar,
och bort med rikedomen, därför att
den bryter mot all verklig medborgar¬
anda. De böra akta på hemvårdnaden,
som vi behöva som ett pansar mot det
yttre livet till skydd mot dess förgif¬
tade pilar, vi böra bruka denna värld
som brukade vi den intet, modigare
säga vår mening, mindre böja oss för
kompromissen och sålunda med rena¬
re vapen kämpa för ett nytt samhälle.
Sedan åhörarna hälsat detta anfö¬

rande med applåder höll fru Ellen Ha¬
gen ett med mycket bifall åhört anfö¬
rande, som, i likhet med den enhälligt
antagna resolutionen, återfinnes på an¬
nat ställe i detta nummer.

Sista dagens sammanträden.
På torsdagsförmiddagen samlades

man på nytt. D:r Karolina Wider-
ström öppnade mötet, varefter d:r
Gulli Petrini inledde frågan om Kvin¬
nornas ställning till den kommunala
författningsreformen och marsvalen.
Den kommunala rösträtten har ge¬

nom den nyligen genomförda författ¬
ningsändringen fått en helt annan ge¬
staltning. Kvinnorna ha kommit i fler¬
tal och deras röster, ej längre grunda¬
de på skattesiffran, fått en helt annan
betydenhet. Då denna nya rösträtt
kommer att tillämpas vid de kommu¬
nala val, som skola försiggå redan i
mars, måste kvinnorna väl begagna ti¬
den för att sätta sig in i förhållandena
och fatta sin ställning. Att härvid ver¬
ka ledande och upplysande är den upp¬
gift, som nu närmast föreligger röst¬
rättsföreningarna. Det gäller ej endast
för de valberättigade att välja enligt
sin åsikt i de kommunala frågorna, va¬
let gäller också insättandet av medlem¬
mar i första kammaren, och kvinnorna
ha härvid valrätt på samma villkor
som männen. Det är således även de
politiska frågorna de oskolade böra
sätta sig in i.
Kvinnorna ha också allt skäl att

söka sådan upplysning, när den politi¬
ska rösträtten är dem så gott som ut¬
lovad. Även sedan vi fått den, äga
dock männen kvar det oerhörda över¬
tag de redan ha. En stor mängd frågor
finnas, som ej kunna bli väl lösta utan
att kvinnorna taga del i denna lösning.
Vi veta bättre än männen kunna veta
det, vilka kvinnliga kandidater, som
bäst kunna representera oss. Vilka so¬
ciala frågor, som vi önska uppställda
på programmen, böra vi i god tid över¬
väga. Det är viktigare att betänka
huru vi skola fylla dessa nära förestå¬
ende uppgifter än att orda om i vad
form föreningarna skola fortleva se¬
dan vi fått. rösträtt.
Inledningsanförandet avslutades med

en rad praktiska anvisningar hur det¬
ta arbete bäst skall kunna bedrivas,
och även under den.därpå följande dis¬
kussionen framkommo många värde¬
fulla meddelanden och förslag. Den
stora moraliska skyldigheten mot sam¬
hället nu när kvinnornas röster betyda
så ofantligt mycket mer än förut be¬
tonades livligt.
Meddelande gjordes om de upplys¬

ningskurser, som ordnats av Verkstäl¬

lande utskottet och som ta sin början
redan i denna månad i Stockholm.
Kvinnor från alla politiska partier
kunna få deltaga i dessa kurser, vilka
komma att belysa en del viktiga kom¬
munala frågor, varjämte de olika par¬
tiprogrammen komma att framställas
av en talare från varje parti. Ett för¬
slag framkom att dessa kurser såväl
som de som ordnas på andra platser
böra vara tillgängliga även för män,
detta kamratskap i kunskapssökande
och utbytet av meningar när diskus¬
sioner ordnas bör vara mycket värde¬
fullt. (Den av mötet antagna resolutio¬
nen återfinnes sid. 2.)

Förhandlingarna på torsdagens ef¬
termiddag började under fru Anna
Wicksells ordförandeskap med ämnet
Den kvinnliga ungdomens likställighet
med den manliga i fråga om undervis¬
ning, som inleddes av fröken Sigrid
Kruse.
Sedan långa tider tillbaka har myc¬

ket gjorts i vårt land för den manliga
ungdomens högre undervisning. Flick¬
skolorna ha arbetat sig fram till en
hög ståndpunkt, men tillträdet till dem
är närmast en social fråga, det är en¬
dast de mera välsituerade familjerna,
som kunna sätta sina döttrar i dem.
Bildningslusten finns på många håll,
men vägen är stängd för månget törs¬
tande sinne. Den utvägen kunde tän-
as att de redan befintliga av staten
underhållna gosskolorna öppnades även
för kvinnliga lärjungar, men mera
önskvärd torde en annan anordning
vara, vid vilken man kunde tillgodose
sig den erfarenhet, som redan vunnits
under flickskolornas utveckling och vid
vilken man även hade kvinnliga med¬
lemmar i överstyrelsen. Det är ytter¬
ligt viktigt att kvinnorna komma att
vara med om att ta hand om denna
fråga.
Målet är måhända ganska nära. Frå¬

ga lär vara väckt om tillsättande av
en kungl. kommitté för både gossars
och flickors undervisning, för bildande
av skolor med samma ekonomiska vill¬
kor och med tillträde för kvinnlig lä-
rarkraft.
Lektor Jenny Veländer yttrade att

det är med största tillfredsställelse vi
kunna hälsa denna reform, som av allt
att döma ej kan låta länge vänta på
sig och som så naturligt synes kom¬
ma samtidigt med vår rösträtts fram¬
gångar. När vi närma oss att ta i be¬
sittning vår maktställning i samhället
måste de manliga medborgarna ta hand
om våra tillfällen till utbildning. Men
det ligger vikt uppå att kvinnorna
själva se till på vad sätt detta sker och
främst akta på att vi få kvinnliga re¬
presentanter vid organisationen. Den¬
na reform är icke endast én skolfråga,
den är en demokratiseringsfråga av
största betydelse. Lärarnas ställning
och hur de komma att väljas är av
största vikt, samt även om flickskolan
skall ensidigt forma sig efter gossko¬
lorna eller ta lärdom av de erfarenhe¬
ter de redan befintliga flickskolorna
arbetat sig till. Kvinnorna kunna ri¬
skera att få en svår underlåtenhets¬
synd på sina samveten om de ej i tid
sätta i gång sin aktion för denna sak.
Av fröken Wallerstedt påpekades att

man från lärarinnehåll sett med far¬
håga på den tid då staten skulle be¬
röva flickskolan den frihet den hittills
njutit av. Detta senaste år har dock ett
omslag skett i denna uppfattning, och
lärarinnorna se nu med gott hopp på
den utsikten att staten tar detta steg.
D:r Gulli Petrini betonade att de re¬

dan befintliga kommunala mellansko-
lorna endast kunde vinna på att sta¬
ten toge hand om dem. Med statens
medel har ett stort slöseri bedrivits i
de fall, då det i en del städer funnits
skolor som äro helt små men ha en

rad lektorer, så var t. ex. i Strängnäs
förhållandet det, att om också alla sta¬
dens flickor fått tillträde till gosskolan
hade den ändå ej fyllts. Men detta till¬
träde kunde ej beviljas, utan i stället

byggdes ett dyrbart läroverk för flic¬
kor. Då i Hudiksvall en anhållan gjor¬
des att få sätta flickor i gosskolan, blev
svaret nekande med den motiveringen
att detta skulle ha utgjort ett orätt-
\ist gynnande av flickorna på en viss
ort. Men staten har ju dock samskolor
här och där. Då vid förra riksdagen
lektor Björck väckte motion om ut¬
redning angående flickskolans överta¬
gande av staten, avslogs frågan i
första kammaren med att det vore ett
större statsintresse att uppfostra
gossar än flickor. En dylik utredning
lär dock i alla fall komma till stånd.
Det är av stor vikt att överstyrelser¬
na ej bli enbart manliga, än så länge
finns hinder i grundlagen för kvinnor
att sitta i dylik styrelse, men mått och
steg lära komma att tagas för att av¬
lägsna dessa hinder.
Under den följande diskussionen på¬

pekades att vi kunna ej tala om att
universiteten äro verkligt öppnade för
kvinnor, så länge studentexamen är så
svårtillgänglig och dyrbar för den
kvinnliga ungdomen. Om flickskolor¬
na bleve statens, skulle lärarinnorna
få en ej endast säkrare utan också fri¬
are ställning än vad de nu ha i de en¬
skilda skolornas tjänst. Föräldrarna
ha nu, påverkade av dyrtiden, blivit
mera allmänt väckta för att staten
måtte ta flickskolan om hand. De frå¬
ga sig varför en familj med döttrar
skall ha så mycket drygare utgifter.
Den uppgiften meddelades att i en
stiftsstad där i gosskolan med 120 lär¬
jungar 20 lärare finnas, har flicksko¬
lan med 150 elever endast 7 lärarinnor.
Fröken Anna Brita Bergstrand an¬

såg att den utvägen att öppna de nu¬
varande gosskolorna för flickor ej
vore att förorda. Man tycks nu all¬
mänt ha kommit till den uppfattnin¬
gen att det är nödvändigt att en mera
lättillgänglig undervisning, än vad
som nu finns, ordnas för flickorna.
Men en helt ny organisation är att fö¬
redra. Det säges att vi nu få en kom¬
mitté för folkskolan som bottenskola
och för flickskolans förstatligande —

en nyhet, åt vilken alla kvinnor böra
glädjas. Flickskolan har arbetat sig
fram till en egen typ och har hittills
hållit mycket på att bevara sin frihet,
men denna frihet har redan minskats
i mån som statsunderstödet ökats. Vi
ställas dock ej inför något val. Det
anses troligt att staten kommer att lå¬
ta en del skolor leva fria med rikliga
anslag och billiga avgifter och att de
övriga skola övertas av staten och för¬
lora anslagen. Skulle det från flick¬
skolehåll svaras nej på dessa förslag,
bli säkert svårigheterna snart mycket
stora, gränsen för att få lärarinnor på
de gamla villkoren är redan överskri¬
den. Om vi vilja en demokratisering
av samhället i dess helhet måste vi
också vilja en demokratisering av
våra flickskolor.
Följande resolution antogs:
Centralstyrelsen för L. K. P. R. utta¬

lar sin förhoppning, att regeringen
ville ta initiativ till åstadkommande
av en lika gynnad ställning för flic¬
korna som för gossarna med avseende
på den högre undervisningen. I sam¬
band härmed vill centralstyrelsen
framhålla nödvändigheten av att kvin¬
norna måtte bli vederbörligen repre¬
senterade inom resp. överstyrelser och
att förefintliga grundlagsenliga hin¬
der härför snarast möjligt avlägsnas.
Härefter förklarade ordföranden, d:r

Widerströih, centralstyrelsemötet av¬
slutat. Fru Maria Bolin avtackade
Verkställande utskottet å landsortens
vägnar.
På aftonen var i Läkarsällskapets

sal ett möte ordnat, vid vilket baron
Adelswärd höll ett med största intresse
åhört föredrag över ämnet "Nationer¬
nas förbund". Detta föredrag förelig¬
ger i tryck.
Efter mötet var i hushållsskolan vid

Jakobsbergsgatan anordnad en enkel
sällskaplig sammankomst.

J\ (|
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Politisk upplysningskurs
för kvinnor i Stockholm.
L. K. P. R. har nu halvtannat år till¬

baka haft för avsikt att anordna en

politisk upplysningskurs för Stock¬
holms kvinnor. Men på grund av mel-
lankommande hinder, tidens stora hän¬
delser, sjukdom och annat, har dess
plan ej förrän nu kunnat realiseras.
Och nu tyckes också tiden mer än el¬
jest vara synnerligen lämplig för po¬
litiska upplysningskurser, sedan den
kommunala författningsreformen gi¬
vit kvinnorna samma rättigheter som
männen och i ett slag gjort större de¬
len av Sveriges kvinnor till väljare i
kommunen. Kursen i Stockholm kom¬
mer att börja den 21 jan. och pågå
t. o. m. den 28 febr. med föreläsningar
två gånger i veckan, tisdagar och fre¬
dagar kl. 8 e. m.
Lokal blir Whitlockska samskolan,

Eriksbergsgatan 8 B.
Anmälningar emottagas å Rösträtts-

byrån, Brunkebergstorg 24, där biljett
å 3 kr. för hela kursen kan lösas.
Programmet för kursen blir föl¬

jande:
I.

21 januari. Kommunalförvaltningens
organisation och arbetsformer.
24 januari. Fortsättning av föregå¬

ende ämnen. Förste sekreteraren i
Svenska stadsförbundet, kandidat H.
Lindholm.
28 januari. Kommunens finansväsen

i Stockholm. Kamrer Hj. Nordwall.
31 januari. Folkskolan och dess över¬

byggnad. Förste folkskoleinspektören
K. Nordlund.

4 februari. Bostadsfrågan i Stock¬
holm. Sekreteraren i Stockholms stads
hyresnämnd, jur. kand. Math. Stael
von Holstein.

II.
7 februari. Sveriges statsskick.
11 februari. Fortsättning av föregå¬

ende ämne. Fil. kand. Sigrid Björk¬
lund.

III.
14 februari. De politiska partierna

och deras principer.
Liberala partiet. Professor N. Alex¬

andersson.
18 februari. Socialdemokratiska par¬

tiet. Riksdagsman H. Hallén.
21 februari. Högerpartiet.
25 februari. Socialdemokratiska vän¬

sterpartiet. Riksdagsman I. Venner-
ström.
28 februari. Kvinnornas ansvar inför

nya rättigheter. Fröken Anna Whit-
lock.

Kvinnliga kommittéutnämningar.
Som medlem i Sociala rådet har ut¬

setts fru Emilia Broomé med fru Signe
Svensson-Westman som suppleant.
I den märkliga stora nya skolkom¬

mittén, varom meddelande offentlig¬
gjorts i pressläggningsminuten för vår
tidning, varför kommittén utförligare
får omnämnas i nästa nummer, ha in¬
valts fil. kand. Anna Brita Bergstrand,
lärarinna i Whitlockska samskolan, och
fröken Gerda Martin, föreståndarinna
för elementarläroverket för flickor i
Falun.

De kvinnliga lärarnas lönestat.
Läroverksöverstyrelsen har ingått
till regeringen med framställning om
att även lärarpersonalen vid de all¬
männa läroverken måtte få bli delak¬
tig av den tillfälliga löneförbättring
som ifrågasatts för vissa befattnings¬
havare vid statsdepartementen och de
centrala ämbetsverken. Denna löneför¬
bättring skulle utgå med 1,000 kr. till
manlig rektor och lektor, med 900 kr.
till kvinnlig lektor och rektor samt
manlig adjunkt, med 850 kr. åt kvinn¬
lig adjunkt och med cirka 25 procent
på lönen i första lönegraden åt övriga
befattningshavare. Löneförbättringen
är avsedd att tillämpas från och med
den 1 januari 1919.

Lärarinneförbundens riks¬
organisation.

Nu konstituerad på tvänne möten i
Stockholm.

Den 10 och 11 januari bildades i
Stockholm den förut omtalade riksor¬
ganisationen av Sveriges lärarinneför¬
bund. Inbjudare voro lärarinneförbun¬
den i Stockholm, Malmö och Lund. Ord¬
förande på mötet var fil. kand. Anna
Brita Bergstrand.
Mötets uttalanden sammanfördes i

tvänne resolutioner, som enhälligt an-
togos, så lydande:
"Med anledning av att regeringen för¬

bereder en utredning, som bl. a. skall om¬
fatta de enskilda skolornas förstatligande,
uttalar mötet sin tillfredsställelse över att
statens skyldighet att tillgodose den högre
kvinnliga undervisningen i samma omfatt¬
ning som den manliga härigenom principi¬
ellt erkännes.
Mötet uttalar den förvissningen, att vid

den blivande omorganisationen den betydel¬
sefulla uppfostrargärning, som de enskilda
skolorna under stora uppoffringar utfört,
måtte vinna tillbörligt beaktande och att den
samlade erfarenheten utnyttjas.
I samband härmed önskar mötet starkt

betona nödvändigheten av att de grundlags-
enliga hindren fär kvinnans medlemsskap
i resp. överstyrelser med det snaraste av¬

lägsnas, så att kvinnor bli representerade
även inom skolornas högre ledning.

Mötet förväntar att det uppskov av ett
definitivt ordnande av lärarinnornas löne¬
förhållanden, som utredningen förorsakar,
måtte kompenseras genom att staten bevil¬
jar så stora provisoriska lönetillägg, att lä¬
rarinnorna i lönehänseende bli fullt jäm¬
ställda med statssamskolornas lärarinnor."
"Mötet hyser den uppfattningen, att när

privatläroverkens lärarekår vid ett förstat¬
ligande av flickskolan inträder i statens
tjänst, rättvisan synes fordra, att de tjän¬
steår vid de privata läroanstalterna, som
nu berättiga till uppflyttning i högre löne¬
grad, måtte få räknas kårens medlemmar
till godo såväl för erhållande av ålderstill-
lägg som vid beräkning av pensionsår för
statspension."
Till förbundets och till dess arbets¬

utskotts ordförande valdes fröken A. B.
Bergstrand. Till övriga medlemmar i
arbetsutskottet utsågos fröknarna A.
Sondén och H. Bergman med fröknar¬
na G. Stendahl och L. Gustafsson som

suppleanter.
Till det nybildade förbundet ha re¬

dan anslutit sig 703 lärarinnor vid 65
skolor.

Kvinnorna som präster.
En hemställan till regeringen om stör¬
re jämlikhet i kvinnornas rätt till stats¬

tjänst.

Styrelserna för Fredrika Bremer-
Förbundet och Akademiskt bildade
kvinnors förening ha i dagarna ingått
till k. m:t med en gemensam framställ¬
ning att kvinna måtte beredas rätt till
tillträde till statstjänst i allmänhet.
I motiveringen betonas huru den nu¬

varande för kvinnor synnerligen
knappt tillmätta befogenheten att in-
nehava statliga befattningar icke är i
överensstämmelse med den ställning i
övrigt kvinnorna intaga i samhället
eller med de politiska rättigheter, som
inom kort väntas bli dem tillerkända.
Bland de statsämbeten, vilka skulle

komma ifråga att besättas med kvin¬
nor, framhållas befattningar inom den
administrativa och judiciella förvalt¬
ningen samt kyrkan. Den kvinnliga
sakkunskapen torde vara av behovet
påkallad i den högre skolledningen och
även å mera självständiga ledande pos¬
ter i verk med sociala och sanitära
uppgifter samt inom socialförsäkrin¬
gens och fattigvårdens områden. Även
inom landets domstolsväsen torde
kvinnliga jurister kunna finna ett ar¬
betsfält. Vad beträffar den prästerliga
banans öppnande för kvinnor motive-

Svenskt fabrikat.
Starl^ beprövad konstruktion.
Lätt, behaglig gäng, stor hastighet

^Fördelaktiga avbetalningsvillkor.

YSM3SK
RiKs 25 50 Allm. 62 96

t»
ha1td*1

Malmtorgsgatan 6. Stockholm

Söders "English School"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

ras detta tillfyllest redan av rådande
prästbrist.
Skrivelsen yrkar, att de grundlags-

enliga hindren för att svensk kvinna
må kunna utnämnas och befordras till
i regeringsformen avsedda tjänster,
måtte undanröjas samt att ändring
måtte vidtagas i vederbörande författ¬
ningar och reglementen så att svensk
kvinna får behörighet till samtliga
statstjänster, vilkas tillsättande icke
sker i av regeringsformen bestämd ord¬
ning.

*

Rörande den i Sverige helt nya tan¬
ken att kvinnor borde få bliva präs¬
ter har bl. a. d:r Lydia Wahlström ytt¬
rat beaktansvärda ord om den grund¬
liga fond av bildning och kunskap de
nuvarande kvinnliga teologerna be¬
sitta.
De kvinnliga teologerna skulle icke

som de dispenserade prästerna kom¬
ma att sänka prästerskapets bildnings¬
nivå och de skulle i flera fall just ge¬
nom sitt säregna skaplynne kunna
komma att verka kompletterande till
den manliga arbetskraften. Hittills
kan man lugnt säga att de hört till
eliten bland teologerna både vad be¬
tygsmeriter och religiöst intresse be¬
träffar, och de ha också av sina lärare
blivit bemötta med stor välvilja och
tillmötesgående. Vad de redan hunnit
prestera av organisatoriskt och peda¬
gogiskt arbete inom den kristliga stu¬
dentrörelsen och dess sociala verksam¬
het — arbeterskemöten och sommarhem
för arbeterskor etc. — lovar gott för
en fortsatt verksamhet inom liknande
områden.

På andra håll än det prästerliga
kallet finns det rik användning för de
kvinnliga teologernas krafter, bl. a.
som vetenskapligt skolade kristendoms¬
lärare inom flickskolan.
Vi ha i vårt land åtta kvinnliga teo¬

logie kandidater, av vilka en, semina¬
rielektor Emilia Fogelklou, är känd
som betydande skriftställare, två
tjänstgöra som resesekreterare vid
kristliga föreningar, en är gift med en
präst och arbetar som sin mans med¬
hjälpare i församlingsvården och
skriftställeri samt två äro lärarinnor.
Ett tiotal kvinnliga studenter ägna sig
för närvarande åt teologiska studier i
Uppsala och Lund.

Yad liar hänt sedan sist?
"Om jag i morgon slites i stycken av

det obevekliga ödet", svarar Ellen Key på
en fråga av den norska tidningen Verdens
Gang om freden, "skall jag gå bort med en

orubblig tro på mödrarna bland alla folk.
Tack vare detta ohyggliga krig har jag
börjat förstå betydelsen av kvinnornas in¬
ternationella solidaritet. Den blir hörnste¬
nen i framtidens statsbyggnad."

*

En rolig episod från stadsfullmäktigeva¬
let i Gävle sistlidne december berättar en

brevskrivare till oss.

"Hemmets Rähensbapsboli"
utkommit i ny upplaga. Pris 80 öre.
Vid rekvisition av 10 ex. 25 % rabatt.

Rekvireras hos fru SIGNE THÖRNQVIST
Motala Verkstad.

Återförsäljare: Nordiska Kompaniet samt

Wennergrens Bokhandel, Drottningg. 63, Sthlm.

Landsföreningen för kvin¬
nans politiska rösträtt

anordnar en politisk, upplysningskurs
för kvinnor 21 Januari —28 Februari.

Anmälningar emottagas å
RÖSTRÄTTSBYRÅN, Brunkebergstorg 241

Pris 3 kr.

Lokal:Whitlockska samskolan, Eriksbergsg. 8 B.

En av de valda var lärarinnan fröken
Elsa Bengtson. Valdagen gick hon förbi
en tidnings anslagsfönster, framför vilken
det var kö med anledning av valet. För att
få reda på utgången av detta gick hon in
i kön. Som hon är närsynt, sökte bon
komma närmare, då en herre fattar henne
i armen och skjuter undap henne med or¬
den: "Det här angår ej kvinnor." Som hon
själv stod upptagen som vald, angick det
henne på det närmaste, men då hon vart
så häpen över yttrandet och tyckte det
hela var humoristiskt, drog hon sig stilla¬
tigande tillbaka. Någon hade dock iakt¬
tagit detta uttryck av krampaktig manlig:
"spjärn mot udden" och satte in episoden
i Gävle Dagblad.

*

En kvinna har blivit medlem av det
norska "Handelslönsråd", där hon skall
tillvarataga den kvinnliga handelskårens
intressen över hela landet.
Denna nya norska kvinnliga ämbetsman

är fru Carla Kjendlie. Hon är den enda
kvinnan i rådet och innehar där en an¬
svarsfull och betrodd ställning.

#

På en medborgarfest i Kristianstad den
30 december talade kyrkoherde Aug. Bruhm
väl känd som en ihärdig förkämpe för
kvinnans medborgerliga rättigheter. Han
gav i sitt tal följande karakterisering åt
författningsreformen:
"Människovärdet i vårt land fick kom¬

ma till sin rätt, oberoende av kön och pen¬
gar. Det första att glädjas över vore, att
kvinnorna få komma med. Väl kräver re¬
formen vad den politisk^, rösträtten angar
lagtima riksdagens beslut men den är doc'
tryggad. Det har varit en skam för Sve¬
riges män, att de ej förr velat skänka
Sveriges kvinnor deras naturliga rätt i
staten. Hädanefter skola icke frågorna, av
göras ensidigt manligt utan allsidig
mänskligt. ,

För mig såsom kristen präst är det, ^ Y
rade tal., glädjande detta, att männis'0
värdet, oberoende av kön och pengar, kom
mit till sin rätt. Det är helt i kristen o
mens anda."

Rösträtt för Kvinaors
andra nummer för 1919 innehåller bl.

Kvinnornas enhet. Av E. H. „

Böra kvinnorna ha ett eget tidningsorgan
V. v. K.

Li. K. P. R:s centralstyrelsemöte.
Två resolutioner.
Kvinnorna som präster.
Lärarinnornas nya riksorganisation.
Politiska upplysningskurser.
Vad har hänt sedan sist?

iv

Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A-*B'
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Den stora skolreformen.
Det är helt enkelt, enligt en erfaren
skolmans uttryck, den största reform
Sverige haft på undervisningens om¬
råde, den som nu förberedes med "1918
års revisionskommitté", vars riktlinjer
nppgjordes i slutet av förra året och
som i början av januari tillsatt av re¬
geringen.
Denna kommitté, vilkens överlägg¬
ningar skola ledas av ecklesiastikmi¬
nistern, består av följande medlemmar:
chefen för skolöverstyrelsen B. J. Berg¬
kvist, vilken under statsrådet Rydéns
frånvaro kommer att leda kommittéar¬
betet, lärarinnan vid Whitlockska sam¬
skolan i Stockholm Anna Brita, Berg¬
strand, ledamoten av riksdagens andra
kammare, lektorn vid högre allmänna
läroverket i Jönköping K. A. W. Björck,
vilken erhållit i uppdrag att vara kom¬
missionens sekreterare, läraren vid
kommunala mellanskolan i Malmö N.
0. Ekström, rektorn vid högre lärarin¬
neseminariet i Stockholm G. R. Fåh-
fceus, överläraren vid Lidingö folk¬
skola N. Helger, föreståndarinnan för
elementarläroverket för flickor i Fa-
len Gerda Martin, ledamoten av riks¬
dagens första kammare, hemmansäga¬
ren J. Pålsson, lektorn vid högre all¬
männa läroverket i Uppsala J. Samu¬
elsson, professorn vid universitetet i
Uppsala E. S. Staaff, ledamoten av riks¬
dagens andra kammare, disponenten A.
!• Swartling, ledamoten av riksdagens
ändra kammare, ombudsmannen A. V.
Sävström, rektorn vid samskolan i Nor¬
rie S. J. Söderlindh och läroverksrå¬
det A. E. Åström.
Den omläggning av vårt hittillsvaran¬

de undervisningsväsende, som kommit-
tea har att utarbeta, går ut på två be¬
tydelsefulla ting: förstatligandet av
i wkskolorna, och folkskolan som bot-
wskola.
De båda principer som hävdats här¬

med och som ligga till grund för re-
°rmen är, enligt ecklesiastikministerns
;Sen formulering:
illvaratagandet av begåvningarne,
pu- samhällslager de än komma",däri ligger själva huvudtanken i or-
yuiisationsuppgiften. Att öppna möj-'gheter för de bredare folklagrens
arn till fortsatt teoretisk utbildning,

(j Som 1918 års riksdag genom skapan-t av de praktiska ungdomsskolorna
ett annat område gjort, det är i få

kc safft innebörden av det demokratis-^.l1)](dei'visningsprogram, som nu står
°r sitt realiserande.

] leieil..an^ra Principen går ut på att be-fa lika undervisningsmöjligheter för
]■ llagdom, manlig såväl som kvinn-k* Deil skall av snmhnllAf fillfnrsäk-

duell u^Ddning, som den indivi-a läggningen medgiver och med-

Kvinnorna och. de förestående
kommunalavalen.

ALLA KVINNOR BÖRA BEAKTA den väsentliga förändring i deras ställningsom riksdagens beslut av den 17 dec. 1918 innebär.
Genom detta beslut har den kommunala rösträtten gjorts lika och allmän,

så att i stort sett

envar i en kommun mantalsskriven, man eller kvinna,
som är svensk undersåte samt under näst föregående ka¬
lenderår uppnått tjugutre års ålder där är röstberättigad.

Samma bestämmelser gälla för val till landsting utom i fråga om valålder,
som då är tjUgUSJU ar. Härigenom har rösträtten utsträckts till ett stort
antal kvinnor, som förut ej varit röstberättigade, såsom till

de gifta kvinnorna,
hemmadöttrarna och

tjänarinnoma,
oberoende av om de hava egen debetsedel eller ej.

Då därtill varje röstande blott har en röst komma kvinnorna att
redan vid de stundande valen före mars månads utgång, vilka skola omfatta såväl
stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige som landstings¬
män, att få lika stort inflytande som männen.

Kvinnorna äro nu också valbara till samtliga dessa förtroendeposter, även till
landstingen, vilka i sin tur välja ledamöter till första kammaren.

Kvinnor i Sveriges tand. beakten det ansvar, som
nu påvilar Eder. Det åligger Er att samvetsgrant
sätta Er in i de kommunala och politiska frågor, som
nu stå på dagordningen, så attNi kunna avgiva Edra
roster på grund av självständig övertygelse.

Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt.

borgarskapet förutsätter såsom nödvän¬
dig. Åt flickorna skola alltså hädan¬
efter skapas möjligheter att i statens
skolor erhålla undervisning fram till
studentexamen, i överensstämmelse med
ett av andra kammaren i våras enigt
understruket krav.
För flickskolornas vidkommande har

man tagit fasta på, att flickskolorna icke
få ensidigt omskapas efter mönstret av
gosskolan, likasom reformen ej får gå
förödande fram över det rikare pedago¬
giska liv, som pulserar vid en eller an¬
nan av de nuvarande privatskolorna.
Inom en god läroverksorganisation bör
finnas plats för försöksläroverk under
särskilt framstående pedagogisk led¬
ning.

Som en viktig vägledande synpunkt
vid den blivande revisionen framställes
önskemålet, att de från gymnasiet ut¬
examinerade gå kvalitativt bättre rus¬
tade för studier vid universitetet och
högskolor än för närvarande. Gymna¬
sialreformen måste inriktas på en ri¬
kare linjeuppdelning, därvid visserligen
någon del av det nuvarande mångläse-
riet till studentexamen försvinner, men
en fördjupning i stället uppnås i de
valda ämnena, vilket ock tager större
bildning inalles och större bildning
för ett flertal mot förr. Härmed har en
broms lagts för det förytligande, som
man börjat spåra på senare tid och som
kunnat bliva en fara för vår kultur om
den ostört och obeaktat fått fortfara.

För lärarekrafterna har reformen
icke minst betydelse, i det att flicksko¬
lornas förstatligande måste höja den
allmänna lönenivån, under det att hit¬
tills enskilda skolor, som kämpat med
mindre god ekonomi, icke kunnat be¬
tala erforderligt rimliga löner. Likaså
inverkar förstatligandet tryggande på
pensionsförhållandena och på lärare¬
personalens rättsliga ställning.
Det är en ny sera, som inledes med

"1918 års kommittés" arbete, ett verk,
som kommittén säkerligen går till med
stolthet och som hela vårt folk har an¬

ledning att vänta sig mycket av i en
icke avlägsen framtid — med denna re¬
form har Sverige gjorts mera till ett
fosterland för alla sina söner och dött¬
rar än det varit förut.

En svensk förening för
nationernas förbund.

Svenska män och kvinnor inbjudas att
medverka till förbundets bildande.
En organisation för upplysning och

diskussion.

Den 31 januari sammanträdde för
första gången en svensk förening för
Nationernas förbund. Inbjudare till
denna förening ha varit män och kvin¬
nor ur skilda läger och kulturområden,
Rösträtt för Kvinnor icke utrymme
att nämna andra än de kvinnliga un¬
dertecknarna: Emilia Broomé, Agda
Montelius, Anna Whitlock och Anna
Wicksell.
Föreningen har till syftemål att stöd¬

ja de krav Sverige ställer på det bli¬
vande nationernas förbund.
Genom regeringens försorg pågår i

vårt land en förberedande undersök¬
ning om Sveriges ställning till de mel-
lanfolkliga och inre problem, som brin¬
gas fram genom ett världsnationernas
förbund, men inför en så genomgripan¬
de nydaning stå statsmän och regerin¬
gar maktlösa, om de icke bakom sig
hava en stark folkmening, byggd på
saklig kunskap och bestämd övertygel¬
se. Vid sidan av den officiella utred¬
ningen kräves därför, att folken i de
land, söm vilja bli medlemmar i ett
nationernas förbund, upplysas om de
fördelar, söm erbjudas och de förplik¬
telser, som påläggas de medverkande
folken. Den mellanfolkligå rättsord¬
ning, som nu eftersträvas, skulle inne¬
bära en genomgripande omgestaltning
av de internationella förhållandena och
är av allra största betydelse även för
vårt lands framtid. Frågan gäller alla
och måste intressera alla.
De, som önska bliva ledamöter i för¬

eningen, torde anmäla sig till fru
Anna Wicksell, Mörby, Stocksund.

J\ i
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Hortense Berg f.
Med fru Berg, som avled i sitt hem i

Vaxholm den 4 januari, förlorade Vax¬
holms rösträttsförening en av sina
mest hängivna vänner. Medlem sedan
föreningens tillkomst och en följd av
år styrelseledamot och kassaförvalta¬
re, nu senast suppleant i styrelsen, ar¬
betade hon med övertygelse och var¬
maste intresse i föreningens sak. För¬
synt och nobel till sitt väsen ville hon
aldrig framträda eller göra sig gällan¬
de, men många och goda uppslag gav
hon i arbetet.
Segerns dag fick hon ej uppleva,

men hon trodde, att den skulle komma.
I saknad och tacksamhet bevara vi
hennes ljusa minne!
Till hennes jordfästning sände för¬

eningen en vacker krans med blommor
och hand i rösträttens färger.

Svaret.
De franska kvinnorna på de svenskas

vädjan.
På den vädjan, som genom Ellen

Key de svenska kvinnorna gjorde till
de franska om att söka mildra freds¬
villkorens hårdhet för Tyskland och
avvända hungersnöden där, ha de fran¬
ska kvinnorna nu svarat genom Frank¬
rikes L. K. P. R.
De betona hur även Belgien, Serbien

och Frankrike lida av svält och sjuk¬
dom och bönfalla om hjälp. Repressa¬
lier vill Frankrike icke utöva och livs¬
medel har redan börjat sändas till Ös¬
terrike. Det heter vidare:
Frankrikes kvinnor rikta i sin tur

tvänne frågor till sina svenska syst¬
rar: För det första huruvida de försökt
åstadkomma en förbättring i de olyck¬
liga krigsfångarnas öde i Tyskland,
vilka ådömts hårt arbete på svältran-
soner, och för det andra huruvida de
protesterat å de franska kvinnornas
vägnar, när unga flickor vanärades ge¬
nom den tyska administrationens av¬
skyvärda och skamlösa åtgärder under
den fientliga ockupationen i norra
Frankrike.
Slutorden markera att det icke är

fråga om hämnd. Ni komma alltid att
finna oss i stånd till medlidande och
ädelmod, men begär icke mer. Giv de
tyska kvinnorna tid att genom hand¬
ling gottgöra allt som kan gottgöras
av den skada som dess land gjort. Men
dessförinnan och så länge som deras
offer kräva rättvisa, kunna vi icke
drömma om att förgäta dess dåd. Att
göra detta skulle vara att vägra att
lyda det kränkta samvetets bud!

Rösträtten som kommer.
Sveriges kvinnor ha länge fått vän¬

ta på sin rösträtt. I de flesta andra
europeiska länder deltaga kvinnorna
redan sedan länge i det politiska li¬
vet. Här och var stå de också som
kandidater. Vi vänta ännu, förra året
så säkra om seger, att vi ej ens gjor¬
de oss tillräckligt besvär att strida
för den. Men — nu lär den ej kunna
undgå oss. Huruvida det har funnits
någon mening i att låta oss vänta så
länge, skall jag ej yttra mig om — en¬
dast ett är visst — det bör komma
till synes, om väntetiden har lupit un¬
dan i sysslolöshet, eller om den an¬
vänts till hälsosam förberedelse. Man
skulle kunna tänka sig, att Sveriges
kvinnor läst och tänkt, studerat och
undersökt, hur kvinnorna i de länder,
som redan ha rösträtt, skött denna sin
uppgift, vad som fattats dem, vad vi
skulle vilja ha annorlunda. Man lär
bäst genom egna misstag, säger nå¬
gon — må vara, men man kan även
lära genom andras.
Skalden sjöng en gång vackert om

"det kvinnligt veka i människosinne",
av vilket han hoppades "förbrödring".
Och är det inte i själva verket det,
vi nu gå och hoppas på! — Ingen be¬
gär underverk, och inte ens den mest
optimistiske kan tro, att därför att
kvinnorna få rösträtt kommer en våg
av nyheter, reformer att välla in över
landet. Men — vad vänta vi oss själ¬
va! Eller rättare: vad är det, vi skola
åstadkomma! Det har länge sett gan¬
ska mörkt ut även i kvinnornas his¬
toria. Till männens gevär ha de länge
beredvilligt stöpt kulor. Hätskhet, hat
och hets har utgått ut kvinnornas led.
Hetare och häftigare än från skytte¬
gravarna ha ordets pilar avskjutits
ur kvinnomunnar. Hämnd ha de ned¬
kallat, hämnd för förlorade män och
fäder! Grymheter ha försvarats av
dem, lojalt ha de underordnat sig
männens maktregemente. Men — låt
oss över detta stryka svarta streck, låt
oss säga, att det skett i stridens hetta,
den strid, som varit bittrare än löp¬
gravarnas, väntans, ovisshetens, hop¬
pets strid. Låt oss skriva det allt på
nervers konto, nerver, som ej orkade
bära, skälvande, stackars blottade
känslonerver! Men nu! Tycker nå¬
gon, att det ser hoppfullt ut nu! Om
Tysklands kvinnor skola vi ännu ej
tala, de svälta, och vad mera är, de¬
ras barn svälta, de stå alltså inför den
förtvivlan, då människan ryter som
vilddjur eller kvider som barn. Men
de andra — de segrande! De mätta,
de glada, de som mist mycket men
dock ha något kvar! Vad ha Frank¬
rikes kvinnor svarat de tyska på de¬
ras ödmjuka bön! Vad menar den
franska dam, som anklagat kejsar
Wilhelm för mord å hennes man —

en ensam bland millioner. En liknan¬
de röst höres från England! — Om
vad talar det allt om icke om hat och

hämnd, hårdhet, oförändrad trots alla
lidanden.
Från Sveriges kvinnor har en väd¬

jan utsänts, en bön om skonsamhet,
en bön om mat för hungrande tyska
kvinnor och barn. Nåväl, vi ha åt¬
minstone visat vår vilja, till vad ver¬
kan det nu hava kan. Men Sveriges
kvinnor ha ett stort värv framför sig.
Tiderna igenom ha kvinnorna här va¬
rit dugliga och kloka, vi ha många sto¬
ra kvinnonamn att minnas och än fle¬
ra och kanske än större, som hade för¬
tjänts att hågkommas men nu äro
bortglömda. Socialismen gör sitt se¬
gertåg genom världen. Dess tid är
kommen, vi kunna ej motstå utveck¬
lingens vågrörelse. När kvinnorna gå
till val, skall det bli för programmen
8-timmars arbetstid, statsbeslag av
kommunikationsmedel, banker, fabri¬
ker m. m. i samma väg, allt avsett att
skapa bättre och drägligare villkor för
dem, som hittills stått på skuggsidan.
Om det kunna vi, för så vitt vi sett
det levande livet i ansiktet, ej säga an¬
nat än att det är rätt och behövligt.
Men det skall komma en tid, då -dessa
frågor nått sin lösning eller åtminsto¬
ne börjat lösas. Då skall det visa sig,
om det kvinnilga insteget i statens liv
har den betydelse vi hoppas och vänta.
Bakom de yttre kraven speja vi efter
idealiteten, den socialismens idé, som
en gång var stor och vacker men nu
så fördunklats av materiella krav, att
kvinnorna kanske få svårt att åter
plocka fram den i dagern. Man kan ej
begära, att vanliga dödliga människor
skola, medan de svälta och frysa, stri¬
da för ideella mål, men då den första
hungern blivit stillad, vänta vi, nej,
vad säger jag, fordra vi, att "det
kvinnligt veka skall frälsa världen" ur
denna krassa, sorgliga materialism,
denna maktens, hämndens, intoleran¬
sens och oförståndets atmosfär, i vil¬
ken det snart ej är möjligt att få ett
enda sndetag frisk luft.
Det är ej bara bland de krigförande

folken luften är kvav; här i Sverige
ha vi haft mer än nog av krig i tid¬
ningar och böcker, i hem och möteslo¬
kaler. Skall det lyckas oss svenska
kvinnor att föra fram den tanken, att
reformer göras inifrån och ut, att det
är på den inre människan det kommer
an och att det är en skam för 20:de
seklets kvinna att likt barbartidens
hetsa till strid! Skall det lyckas oss

själva att ej låta oss drivas i flock
som får, fanatiskt följande partifär¬
gen, utan egen tanke bakom dess pro¬
gram och utan tolerans och förståelse
för oliktänkande!
Vi hava väntat länge på vår rätt.

Må vår insats bli sådan, att man ej
med fog kan säga till oss: "Det hade
ej varit någon förlust, att ni väntat
än längre."

E. P—son.

De engelska kvinnorna och valen.
Kvinnornas deltagande i de nyligen

avslutade engelska valen var synner¬
ligen livligt, och det är därför en stor
missräkning att ingen kvinna kommer
att taga sitt inträde i parlamentet. En
kvinna blev, som vi förut omtalat, vis¬
serligen vald, nämligen grevinnan Mar-
kievicz, men då hon dels tillhör Sinn
Feinpartiet, vars medlemmar icke
komma att infinna sig i parlamentet,
dels som gift med en utlänning icke
varit valbar, kommer underhuset allt¬
jämt att sakna kvinnliga ledamöter.
Femton kvinnor hade varit uppsat¬

ta som kandidater, av vilka de mest

kända torde ha varit Christabel Pank¬
hurst, miss Mary MacArthur, de kvinn¬
liga fackförbundens sekreterare, mrs
Despard och mrs Pethick Läurence.
Att dessa femton kvinnor icke blevo
valda berodde, säger den engelska röst¬
rättstidningen Common Cause, på pre¬
cis samma orsaker som gjorde att om¬
kring 440 män, som uppsatts som kan¬
didater, icke kommo in. De hörde näm¬
ligen — med undantag av Christabel
Pankhurst — icke till "koalitionen",
Lloyd Georges anhängare, som nu vun¬
nit en så överväldigande majoritet.
Kvinnor voro i stället rena liberala
eller arbetarekandidater eller oberoen¬
de, och deras ställning försämrades

1.-B, JOHN T. IÖFSREN & C:o
Kangl. Hofleverantör

Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

B........., Si4en-&YHe-Klädninptypr
nuet.429 Freflsyatan 3, Stockholm, a.™*

Skydd mot barnarbete. - Lik?
lön för lika arbete. M

Ett kvinnornas upprop till Internationella
socialistiska konferensen i Schweift,
Vi understryka härmed nödvändig,

heten av kraftigt skydd mot barnar¬
bete på arbetsmarknaden och särskilt
reglerande bestämmelser rörande ung-
domens arbetsförhållanden, samt infö¬
randet av lagstadgad 8 timmars arbets¬
dag och utvidgad yrkesinspektion.
Vi understryka vidare kravet på lika

lön för lika arbete för män och kvin-
nor, vilken princip även bör tillämpas,
om man i vissa fall skulle vilja införa
högre löner för de medborgare som ha¬
va försörjningsskyldighet mot barn.
Däremot få vi framhålla i enlighet

med av oss förut framförda synpunk¬
ter att en särskild skyddslagstiftning
för kvinnor inte är gagnelig (förutom
för barnaföderskor).
Kvinnornas förväTvsmöjligheter be¬

gränsas därigenom och utestängandet
från för kvinnorna lämpliga och väl
avlönade yrken bli genom en särlags-
stiftning en följd.
Särdeles omotiverat är det väl nu att

fortsätta på förut inslagna vägar om
särslagsstiftning då kriget visat i vil¬
ken stor utsträckning kvinnorna hava
arbetat inom olika arbetsområden.
Den skyddslagsstiftning som man nu

vill genomföra, kommer ju också att
förhindra, såväl mäns som kvinnors
utsugning i arbetet.
Vi ställa stora förhoppningar på fö¬

revarande konferens, och förvänta vi
att här förelagda synpunkter skola bli¬
va beaktade.

För Socialdemokratiska Kvinnornas
centralstyrelse.

Anna Sterky. Ruth Gustafson.
Anna Lindhagen. Signe Wessman.
För Socialdemokratiska Kvinnornas

samorganisation.
Amanda Frösell. Anna Johansson.

Den första kvinnan i ett riksdags¬
utskott.

Danska folketingets utskott för be¬
handling av regeringens proposition
angående kvinnors tillträde till statli¬
ga och kommunala befattningar har
till ordförande valt fru Elna Münch.
Det är första gången i den danska för¬
fattningens historia, som en kvinna
valts till ordförande i ett riksdagsut¬
skott.
Fru Münch tillhör det radikala par¬

tiet. Hon är gift med nuvarande för¬
svarsministern fil. d:r P. Münch. Hon
har varit en ivrig förkämpe för kvin¬
nans rättigheter och härom hållit före¬
drag även i Stockholm under vintern
1913.

L. K. P. R:s upplysningskurs.
tog sin början tisdagen den 21 januari '
K. F. TJ. M:s lokal, då sekreteraren i Sv-
Statsförbundet H. Lindholm föreläste över
ämnet "Kommunalförvaltningens organisa¬
tion och arbetsformer". Lokalen var full¬
satt till sista plats. Anslutningen till kur¬
serna ha visat sig över all förväntan stor.

dessutom ytterligare därigenom att de
genomgående uppsatts i de valkretsar,
där utsikterna voro sämst. .

Det är djupt att beklaga, icke enda
att ingen kvinna blivit vald, utan ave
att så många män, som varit kvinn _

sakens säkra och beprövade vänner
underhuset, denna gång fått stan <
utanför. Sir W. H. Dickinson, mr a
thur Henderson, mr Philip Snovrr •
mr Ramsay Mac Donald och flera a
ra ha måst vika för koalitionens
makt, och kvinnorna kunna nu eD^
hoppas att dessa deras pålitliga

skola återvända, då nästa val

%

ner

der lugnare förhållanden äga rum-
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Eline Hansen t-
Det är svårt att tro på att Eline
(unsen skall vara borta för alltid. Den
a lå nge arbetat inom kvinnosak och
>n frédssak här i Skandinavien van-
gig vid att alltid till sist finna hen-
gom en fast punkt, en ankargrund,
man kunde stanna och lita på att
blev det gjort som skulle göras,
var sig alltid lik, tänkte aldrig

i sig själv, endast på saken; hon var
Kid villig så långt hennes krafter
jCkte och ett gott stycke längre, hon
ar pålitlig till det yttersta och skötte
sitt stora arbete stilla och enkelt
att göra minsta väsen av sig el-

I, gitt. Och när som helst kan jag se
spelande, intelligenta ögon.
skulle ha fyllt 60 år nu i okto-

if, Ursprungligen var hon folkskol-
irarinna, från 1889 i Köpenhamn.

på nittiotalet blev hon intresse-
id för skolköksfrågan och reste till
Jorge, som den gången var föregångs-
på detta område, och tog examen

irsom skolkökslärarinna 1897. Sena-
studerade hon skolkökss.aken i Tysk-
, Belgien, England och Skottland
arbetade ivrigt för den genom fö-

och tidningsartiklar. 1901 blev
lärarinna vid Statens Isererhöi-

sole och 1910 skolköksinspektris.
ilen utom sitt yrkesarbete var hon
ivrig förkämpe för kvinnosak i all-
änhet och rösträttssak i synnerhet.
var i många år medlem av Dansk

mdesamfunds styrelse, hon var ord-
irande för Danske Kvindeforeningers
algretsforbund och var alltid en ny
i danska delegerade vid Alliansens

, där hennes stora språkkunska-
i kommo väl till pass, i synnerhet
idet gällde att tolka från något av
skandinaviska språken. Hon deltog
tså i det nordiska samarbetet på
rainosakens område. Och nu under
%et tog hon även verksam del i
rinnornas fredsarbete, som hon om¬
ättade med brinnande kärlek. Natur¬

var hon med i en massa hjälp-
'?anisationer nu under kriget; hon
»bl. a. medlem av den danska hus-
iningskommissionen och av en av

köpenhamnska hyresnämnderna,
on var icke av dem man först och

stötte på i Danmark. Men höll
. en tid att arbeta där, så kom

® slutligen alltid till henne, och
|4e man en gång funnit henne, så

man sedan icke vägen. För
»nes aldrig svikande intresse, hen-
ljusa vänlighet, hennes klara för-
d, hennes stora redbarhet och

wdfrihet bevara vi henne alla i ett
minne.

Anna Wicksell.

insamling för ett antal gamla
barnmorskor.

'satts i gång av en stor mängd läkare
styrelseledamöterna i Barnmorskornas

^ckholm understödsförening Anna Berg-
Matilda Karsten, Elisabeth Sebardt

Hanna Qvarzell. Sedan ungefär 60 år
aka verkar Barnmorskornas i Stock-
1 understödsförening. Delägare i denna

»sting är berättigad att efter fyllda 60 år
- 200 kr. i årligt understöd. Detta
som i och för sig måste anses allt-

? otHläckligt, kan föreningen dock utbe-
a till endast 18 barnmorskor, under det
»tor
total;

närvarande sju, som fullgjort sina
uingar till föreningen, ej kunna få
understöd på grund av kassans ringa
'gar. Det är för att få medel till detta

rande understöd insamlingen sätts i
" Hur bekjärtansvärd denna är, behö-

>teC 6 unfterstnykas, det räcker att kon-ra JaHta här ovan! I väntan på att
»a t Hormmm bättre sörjer för dessa
it ]jJ^nare' som ha ett så hårt och otae-
"
m ^ s*n iusuts för andra, är

•% DU s^^er ^ iHop ett belopp, som
In .0i)Pas icke blott skall räcka åt de

1 utan inven kunna öka samtligas alltför
Pensioner.

Opp iiil ett liiMffitoiiiv iiiällifiß Kvianor.
Mrs Carrie Chapman Catt, president

för National American Woman Suff-
rage Association och International
Women Suffrage Alliance, har sänt ut
ett upprop till en sammankomst av

röstberättigade kvinnor såsom en för¬
beredelse till organiserandet av först
en nationell och sedan en internationell
sammanslutning av röstberättigade
kvinnor i avsikt att göra kvinnornas
åsikter gällande inom världspolitiken.
Hennes upprop till de röstberättigade

kvinnorna lyder:
"De kvinnliga röstande i världen ha

nu ett enastående tillfälle att på ett
oförglömmeligt sätt vara till gagn för
mänsklighetens frihet och välfärd. Det
är ett tillfälle, som icke mer skall kom¬
ma i deras väg. Olyckliga nationer
vädja om hjälp mot hindrande fördo¬
mar och traditioner å ena sidan och
konflikter om herraväldet mellan par¬
tier med skilda teorier å andra sidan.
Det är icke första gången detta har
hänt. Historien endast upprepar sig
själv, kommer löftet om en kommande
frihet för män och kvinnor att sluta
med en lika sorglig missräkning som
förut? Det tillfälle som nu erbjudes
kvinnliga röstberättigade, är att hind¬
ra, att historien upprepar sig själv.
När det Napoleonska världskriget

slutade, uppkom en impuls till demo¬
krati. Troner vacklade och den all¬
männa rösträtten för män blev en möj¬
lighet. Den var redan införd i Spanien
och en förestående reform i Frankrike
och Italien. Men det fanns icke någon
internationell organiserad förening av
sådana, som sympatiserade med demo¬
kratien, som kunde giva vare sig and¬
lig eller materiell hjälp. Å andra sidan
sammanslöto sig konungarna och aris¬
tokraterna i Preussen, Österrike, Ryss¬
land och Frankrike och ingingo det
hemliga fördraget i Verona. De kom-
om överens om att med sitt förenade
inflytande undertrycka de folkrepre¬
sentationer, som redan funnos i Eu¬
ropa och förhindra, att nya dylika till-
kommo. Med tillhjälp av bajonetten
hölls Europa lugnt, konstitutioner, röst¬
rättsprivilegier och tryckfrihet under¬
trycktes och ledare av demokratiska

resningar halshöggos eller skrämdes
till tystnad. "Frukterna av Waterloo",
som doktor Basset kallar dem, voro
förlorade.
Hundra år ha förflutit sedan dess

och världen har gått mycket framåt.
Och dock äro autokraterna, de konser¬
vativa i varje land, våra egna inberäk¬
nade, lika rädda för verklig demokrati
och lika beslutna att förhindra dess in¬
förande som de någonsin varit. I våra
dagar äro de måhända färre till anta¬
let, men de ha ännu en farlig och obe¬
räknelig makt. Det kan icke finnas nå¬
gon rättvis, väl avvägd, permanent rep¬
resentativ regering, som ställer kvin¬
norna utanför. Den man, som tror, att
Gud utrustat honom med förmåga att
rösta och välsignat honom med rätt till
självstyrelse och dock tror, att kvinnor¬
na varken ha förmåga eller ratt att
rösta i sin egen regering, är blott en
modifierad form av ex-kejsaren, som
förklarade, att han var Guds verktyg
och att människornas självstyrelse var
omöjlig.
De röstberättigade kvinnorna i värl¬

den, och deras antal räknas till millio¬
ner, kunna genom enighet och energi
uträtta mera för kvinnorna i de käm¬
pande nya republikerna än män någon¬
sin gjort för dem. Ledarna bland dem
knnna hjälpas och uppmuntras på ett
oändligt antal sätt. Enligt vad de röst¬
ande kvinnorna erfarit kan mycket gö¬
ras för att göra den blyge djärv, över¬
tyga den tvivlande och stärka hela rö¬
relsen.
Om en intelligent och vaken demo¬

krati verkligen är den enda säkerheten
mot ett världskrig,och ingen har fram¬
kastat någon annan, då böra de kvinn¬
liga röstande veta, att deras tillfälle är
mera än en öppen dörr, det är en upp¬
maning till handling.
De förenade kvinnliga röstberättiga¬

de i Förenta Staterna, Storbritannien,
Canada, Australien, Nya Seeland, Sve¬
rige, Norge, Danmark och Finland
komma att utgöra en makt, som icke
kan undgå att göra sig gällande även
mot en förenad europeisk konserva¬
tism.

"När jag blir riksdagsman".
Det har hänt någon eller några gånger

förut under åren, att kvinnor tillfrågats om
vad de skulle arbeta för om de vore riks¬
dagsmän. Nu har samma rundfråga till¬
ställts ett stort antal kvinnor ur skilda lä¬
ger och de ha svarat och svara alltjämt
i tidningen ifråga, "Social-Demokraten".
Det är en ganska märkbar skillnad på

grundtonen i de svar som givas nu, mot de
som givits förr. De äro icke blott säkrare.
Säkerheten får sitt bästa och mest karak¬
täristiska uttryck hos skolköksinspektrisen
Gertrud Bergström, som helt enkelt och f. ö.
helt befogat slutar sitt svar med dessa ord:
"Vidare, när jag sitter i riksdagen." Men
skillnaden ligger mest däri, att det är vida
mer kvinnorna vilja göra nu än förr. De
ha hunnit ofantligt mycket längre på några
år, deras fält är större, deras intressen fle¬
ra. Kraftigaste vittnesbördet härom ger
kanske svaret från L. K. P. R:s förra ord¬
förande, Signe Bergman, som förklarar att
hon skulle arbeta för "Sverges ställning till
den stora världspolitiska rekonstruktionen".
"Mitt riksdagsarbete skulle framför allt

inriktas på att söka åstadkomma den orien¬
tering västerut, som redan långt före 1914
för mig hägrat som ett mål att verka för,
och som nu efter krigsårens erfarenheter
framstår såsom målet framför alla andra",
fortsätter fröken Bergman. "Bland åtgär¬
der i sådan riktning ville jag särskilt
nämna:
Utsändandet av en undersökningskom¬

mission till vår representation på de vikti¬
gaste platserna i utlandet och en omedel¬
bar rekonstruktion i överensstämmelse med
tidens krav, där så påfordras;

genomförandet av en fullständig omorga¬
nisation av vår nyhetsförmedling med ut¬
landet;
öppnandet av daglig ångfärjeförbindelse

med England;
insättandet av flera stora post- och pas¬

sagerarefartyg direkt på Amerika;
återinsättandet av franska språket på dess

gamla plats i svensk undervisning utan ett
tillbakaträngande av engelskan;
beredandet av långt större möjligheter än

hittills för studieresor till de anglosachsi-
ska länderna genom statsanslag och stipen¬
dier åt såväl studenter som yrkesarbetare,
åt ämbetsmän, lärare, riksdagsmän och
stadsfullmäktige m. fl.;
beviljandet av anslag för en reorganisa-

tion av vårt hotell- och turistväsende med

därtill sammanhörande reklamväsende för
att göra Sverge mera tilldragande som tu¬
ristland och därigenom bättre känt och
uppskattat av en anglosachsisk publik.
Med ett ord beredandet av en väsentligt

ökad samfärdsel med och därmed samman¬

hängande ekonomiskt såväl som andligt ut¬
byte med västmakterna, varigenom Sverge
slutligen skulle komma att rycka upp bland
de nationer, som gå i spetsen för världsut¬
vecklingen, de som i den nu avslutade
världskampen hemburit seger åt rätten mel¬
lan folken och demokratins oblodiga seger
inom densamma."
Vi ha återgivit hela detta svar för att

visa, hur "manligt" eller rättare medbor-
garmässigt det är. Ofantligt många kvin¬
nor skola i enlighet med sin naturell söka
verka för ungdomen, för förhud mot barn¬
arbete (Ruth Gustafsson), för bättre bostä¬
der (Anna Maria Roos), för värn åt bar¬
nens rätt (Agda östlund), för åtgärder mot

De franska kvinnorna och
rösträtten.

Förut har i R. f. K. meddelats att
franska senaten förelagts ett lagför¬
slag om rösträtt för kvinnor. Förslags¬
ställaren var M. Louis Martin.
Den bekante senatorn tillbakavisade

i sitt tal de vanliga invändningarna
mot kvinnorösträtten och förklarade sig
vara övertygad om att kvinnorna skul¬
le komma att öva ett gott inflytande
på den offentliga moralen.
Aldrig har vårt land, hette det, i

högre grad än nu haft behov av
hygieniska institutioner, omsorg om
barnen och de unga flickorna. Det är
det arbete kvinnorna främst kräva av

riksdagsmännen. Vår lagstiftning skall
bliva renare och bättre genom kvin¬
nans inflytande som medbestämmande
samhäll8borgare.
När allt kommer omkring äro de in¬

vändningar, som göras mot kvinnoröst¬
rätten blott en vanesak. Senatorn trod¬
de därför att Frankrike utan dröjsmål
skulle ställa sig i linje med de fram¬
stegsvänliga nationer, som givit kvin¬
norna rösträtt.
I "La Revue" gör en författare någ¬

ra randanmärkningar till M. Martins
tal.
Mannen har varit jordens herre in¬

till den stora världsolyckan. Han har
icke kunnat göra något för att rädda
oss från den. Genom kvinnornas hjälp
är nu civilisationen räddad; vilken
skriande orättvisa skulle det då inte
vara, om han allt framgent behölle alla
rättigheter och överlämnade skyldighe¬
terna åt henne.
I den värld, som uppstår efter kriget,

skall kvinnans största uppgift vara att
höja samhällsmoralen. Den demokrati¬
ska aeran lider överallt av fel, som hota
att göra den avskydd. Alla, som hop¬
pas på en bättre och lyckligare mänsk¬
lighet, se hän mot kvinnorna.

■

*> *-|§
I pressläggningsögonblicket kommer

underrättelsen att franska deputerade¬
kammarens allmänna administrations¬
utskott har uttalat sig till förmån för
rösträtt vid alla val av kvinnor, som
äro över 21 år, under förutsättning att
de äro gifta, änkor eller familjeförsör¬
jare..

trångboddhet (Tora Holm), för större möj¬
ligheter i det husliga arbetet (Cecilia Bååth-
Holmberg) samt för lika lön för lika ar¬

bete, som många påpeka vara ett gammalt
önskemål, som kräver sin lösning.
Fröken Signe Bergmans svar pekar emel¬

lertid på, hur kvinnor under dessa senare
år så grundligt och så intresserat ha satt
sig in i sitt lands vitala frågor, att deras
insats i t. ex. riksdagen eller var helst de
skulle få ett tillfälle att göra den, skall
bliva långt mindre begränsad än man velat
tro. Det är sant, att det speciella kvinnliga
inflytandet behövs, kvinnors arbete för med¬
systrar och för barnen. Men å andra sidan
har det alltid legat en orättvisa i att icke
vilja se kvinnor som människor och med¬
borgare, i att draga upp könsgränser för
dem. Man ser av blott detta enda svar, hur
orimligt ett sådant gränsdragande å priori
är. Samhällsmoderligheten har saknat re¬

presentanter i våra styrelser, den statliga
och kommunala och man väntar på den.
Men kvinnor ha insatser att göra även efter
individuell, efter mänsklig och allmänkul-
turell läggning och härom vittnar Signe
Bergmans svar på frågan här ovan, liksom
Anna Wicksells svar, att "den nya tiden
har två huvuduppgifter: att skapa ett sta¬
bilt rättsförhållande mellan staterna och att
avskaffa fattigdomen". För det senare än¬
damålet föreslår hon att staten skall få
medarvsrätt i alla dödshon över en viss
storlek. Eller Ellen Vestmans om nödvän¬
digheten av kooperativa företag. Alla des¬
sa svar äro en sådan fingervisning om hur
åtminstone en del av kvinnorna komma
fnllt förberedda till ett verk, man så länge
velat utstänga dem ifrån.

V. v. K.



RÖSTRÄTT FÖR KYINNÖR

Böra kvinnorna ha ett eget
tidningsorgan?

På frågan, huruvida kvinnorna böra ha
ett eget tidningsorgan eller ej, intar jag i
stort sett samma ståndpunkt som förfäkta¬
des i förra numret av R. f. K. Jag kan
yisserligen icke neka till, att även hos mig
ofta tanken på ett kvinnligt s. a. s. central¬
organ uppkommit. Men, huvudsakligen med
kännedom om den kvinnliga inbördes soli¬
daritetens klena utveckling, fruktar jag,
mer än jag hoppas, ett dylikt. Då det nu
emellertid bestämts, att "Rösträtt för Kvin¬
nor" skall fortsätta "som organ för den
upplysningsverksamhet, som alltjämt krä-
ves", hoppas jag varmt att detta betyder
ett handtag åt dem av oss, som skriva i
sociala ämnen, berörande kvinnliga livsfrå¬
gor även utanför de rent politiska. Här¬
igenom skulle man ju kunna tänka sig att
R. f. K. så småningom fullt organiskt väx¬
te ut, för att den dag, då flertalet kvinnor
vaknat upp till insikt om sina medborger¬
liga förpliktelser, stå färdig att tillgodose
de ökade kraven, vare sig som daglig tid¬
ning, centralorgan eller begåvat med annat
namn, lämpat efter tidsläget. Vilket ju ej
skulle behöva betyda något särskiljande som
"kast" eller bristande vilja till samarbete
med männen. Med kännedom emellertid om

de besvärligheter, för att icke säga svårig¬
heter, som en kvinna har att övervinna vid
placerandet av sociala inlägg, t. o. m. om
hon är bofast inom viss tidning, kan jag
ej neka till, att önskvärdheten äv exempel¬
vis en rätt så rymligt tilltagen "kvinnor¬
nas spalt" eller "från det sociala arbets¬
fältet" i likhet med dem för andra intressen
inom konst, idrott, hemmets, från skolvärl¬
den etc., gör sig mycket starkt gällande.
Skulle icke någon av de dagliga tidningar¬
na inse det berättigade häri, så blir det väl
knappast någon annan utväg än att lita
till R. f. K., som givetvis sitter inne med de
största förutsättningarna att tillfredsstäl¬
lande lösa problemet. Till slut några ord
angående ett önskemål, som jag mycket
ofta hört uttalas, även inom kretsar, där
man högt skattat den stora saklighet, som

utmärker R. f. K. Ännu är ju dock det an¬
tal kvinnor, som ha blick för saklighetens
styrka det större, de läsa helst icke an¬

nat än det som i formen tillika är "under¬
hållande". Det ena behöver dock väl icke
utesluta det andra. Liksom den ärade re¬

daktrisen bortser även jag från det s. k.
lättare gods, som icke på något sätt är
symptomatiskt med avseende på förståelsen
för kvinnorörelsen och därför behöver till¬
rättaläggas. Till R. f. K:s medarbetare räknas
dock i närvarande stund våra främsta för¬
fattarinnor. Varför då ej giva det litterära
inom vissa gränser det utrymme, som med
rätta tillkommer det i kvinnlig utveckling?
I de allra flesta fall, då jag hört hithörande
Önskemål dryftas, har det skett i den fasta
övertygelsen, att kvinnorörelsen endast
skulle vinna på, om R. f. K. finge en läse¬
krets utanför "pliktmänniskornas" eller de
"direkt" intresserades krets. De 'hjärnor
och pennor", för att tala med d:r Bjerre,
som hittills stått i spetsen för kvinnosaken,
äro ju en borgen för att endast det bästa är
gott nog, då det gäller de ädla mål mänsk¬
lighetens kvinnor och män kämpar för.

Dagmar Waldner

I Arvidsjaur äro nu flera kvinnor in¬
valda i de kommunala institutionerna.
Fyra kvinnor i barnvårdsnämnden, fy¬
ra i fattigvårdsstyrelsen, en i kommu¬
nalnämnden (som suppleant). Alla till¬
höra F. K. P. R. Föreningens ordfö¬
rande är fattigvårdsstyrelsens vice ord¬
förande.
Den 14 januari avhöll föreningen ett

offentligt möte, varvid resolutionen för
en Wilsonfred antogs. Vid detta till¬
fälle hölls av föreningens ordförande
fru Alma Lundberg ett anförande över:
Vad kunna kvinnorna göra för att i
hem och skola arbeta för freden?

Nydaningsarbetet efter
kriget.

Bostadsfrågan, en av kvinnornas upp¬
gifter för det nykonstruerade^

England.

Många och viktiga lärdomar har
England inhämtat under kriget, och en
av de viktigaste bland dem är bety¬
delsen och värdet av den kraft, som
kvinnorna representera. Den största
uppgiften, som ligger framför dem i
framtiden är uppbyggandte av en ny
värld på ruinerna av den gamla, och
vikten av deras hjälp i denna oerhörda
uppgift har redan officiellt erkänts ge¬
nom att en kvinnlig kommitté har ut¬
nämnts till rekonstruktionsdeparte¬
mentets rådgivande utskott. Denna
kommitté, som, består av kvinnor av
alla klasser, är för ögonblicket syssel¬
satt med att samla upplysningar och
statistiska uppgifter för rapport om
bostadsförhållandena i Storbritannien
och Irland. Anskaffandet av speciellt
arbetarelägenheter är ett av de ange¬
lägnaste problem, som den engelska re¬
geringen har att lösa efter kriget.
Detta problem var i stort behov av

lösning redan före 1914. I vissa åker¬
bruksdistrikt rådde redan då en näs¬
tan absolut brist på bostäder, och i de
stora industristäderna voro arbetare¬
bostäderna ej endast otillräckliga i an¬
tal utan även undermåliga. Förr bygg¬
des arbetarebostäder till stor del på
spekulation, och försåvitt husen voro
ordentligt byggda och ej hälsovådliga,
voro de lokala myndigheterna, vars
plikt det var att inspektera dem, till¬
fredsställda. De utövade ingen kontroll
— de hade ej ens rätt att göra det —
över byggnadsplanen eller det inre
ordnandet av dessa bostäder, vilka
byggts mera i avsikt att placera
ägarnas kapital fördelaktigt än att
skapa goda hem för de blivande hy¬
resgästerna.
Men här liksom på så många andra

områden håller den engelska staten
upp en hämmande hand för de indi¬
viduella spekulationerna i det allmän¬
nas intresse. De framtida arbetarebo¬
städerna komma att närma sig det en¬
gelska idealet "home, sweet home"
mera än de förr gjort. Denna dyrkan
av "hemmet", som är så fast rotad i
det brittiska folkets hjärta, är visser¬
ligen oberoende av stock och sten och
av frågan om rummens antal och stor¬
lek, men folkets hälsa beror i alla fall
på vilket slags hus, som betecknas med
det magiska ordet "hem". Läkarna
skriva de flesta sjukdomar på de då¬
liga bostadsförhållandenas konto, och
experimenten med trädgårdsstäder,
som startats i olika delar av England
under de sista trettio åren, visa, att
den sociala reformatorns och läkarens
åsikter överensstämma i denna punkt.
Nu har för första gången i Englands
historia bostadsproblemet blivit en na-
tionalfråga. De 1,000,000 hem, som sko¬
la byggas efter kriget för att fylla de
återvändande soldaternas behov, kom-

att bli ej blott "tak över huvu-ma

det", utan hem, vilkas byggnadsplan
och konstruktion kontrolleras av rege¬
ringen, så att de erbjuda ett maximum
av bekvämlighet för ett minimum av
hyra.
Hemmet är kvinnans verkstad, och

hon kan följaktligen bättre än en man
döma om, vad som hör till ett verkligt
bekvämt inrättat hem. Kvinnokom¬
mitténs uppgift är alltså att ta reda
på arbetareklassens kvinnors kollekti¬
va åsikter visavi bostad och att fram¬
bära dem till ministern för rekonstruk¬
tionsdepartementet och hans rådgivare.
Resultatet av denna undersökning har
redan ådagalagt åtskilliga allmänt om¬
fattade önskningar, vilka till största
delen åsyfta förenklande av hemarbe¬
tet. Arbetarehustrun vill ha ett hus,
som hon kan sköta väl med så litet
besvär som möjligt. Ett badrum och
riklig tillgång på varmt vatten anses
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allmänt som nödvändigt för familjens
välbefinnande, likaledes ett vardags¬
rum jämte kök och flera sovrum för
familjer med många barn.
Kvinnokommittén är dessutom sys¬

selsatt med att undersöka tillgången
på material för byggandet av de fram¬
tida hemmen. Bristen på glas och tim¬
mer, som förorsakats av kriget, kom¬
mer ju ej att fyllas genast efter fient-
ligheternas upphörande. Fönstrens
storlek få ju ej minskas i ett modernt
hus, så man får använda flera och
mindre rutor. Golven är en annan svå¬
righet, som den framtida byggmästa¬
ren måste besegra. Hitintills har man
ej funnit något tillfredsställande er¬
sättningsmedel för trägolvet, som krä¬
ver målning.
När problemet om hur man skall

bygga huset har lösts, så återstår dock
den svårare frågan: var man skall
bygga det. De stora städernas fantas¬
tiska växt, beroende på industriens ut¬
veckling, är lika beklagansvärd från
hälsans som från skönhetens synpunkt.
Det fabulösa värde, som utrymme, ljus
och luft representera i en stad som
London, gör, att de fattigaste kvarte¬
ren få umbära det. Det enda botemed¬
let är decentralisering. Behovet av
mindre och modernt byggda städer
kan endast överträffas av behovet av

större och modernt byggda hus. De¬
centralisering möjliggöres ju också
mer och mer genom de ständiga för¬
bättringarna av våra snabba mekani¬
ska transportmedel.
Det är troligt, att de jättefabriker,

som nu sprungit upp i olika delar av
England, och vilka efter kriget väl
komma att omskapas från krigets till
fredens redskap, skola bli kärnan till
dylika nya städer, vilka komma att in¬
taga en medelställning mellan de sto¬
ra städerna och landsbygdens byar.
Rekonstruktionsdepartementets kvinn¬
liga kommitté har redan börjat stu¬
dera dylika möjligheter. Den hoppas
också, att denna framtida utveckling
kommer att återuppliva den engelska
arkitekturens nobla traditioner. Den
uppväxande generationen, som är bätt¬
re uppfostrad och mera ärelysten än
den föregående, kommer att fordra
mera skönhet och bekvämlighet i sina
hem. Även om detta begär ännu till
en stor del är omedvetet, så råder det
intet tvivel om, att det i alla händelser
existerar, och att det kommer att bli
mer och mer medvetet, allteftersom
uppfostran förbättras.
Huru bristfällig en medelsnittskvin¬

nas politiska uppfostran än må vara,
så inser dock även den mest okunniga
vad som fattas i bostadsväg. De hop¬
pas, att regeringen skall gottgöra des¬
sa brister och bostadsfrågan komma
att intaga en viktig plats i alla par¬
tiers reformprogram. Anlitandet av

kvinnor, som redan äro välkända på
det sociala reformarbetets område an¬

tyder att kvinnlig intelligens och ener¬
gi kommer att tagas i allt större an¬
språk i det allmännas tjänst under den
kritiska tid, som kommer efter kriget,
den tid, som framför allt måste ge lan¬
dets barn vederlag för krigets lidanden
och beakta deras rättvisa krav.

E. Classen.

A

Kvinnor i tyska national¬
församlingen.

Enligt hittills ingångna underrättel¬
ser ha vid valen till tyska nationalför¬
samlingen däri invalts två kvinnor:
d:r Gertrud Bäumer (demokratiska
partiet) och den bekanta ledarinnan
i kvinnorörelsen, författarinnan d:r
Käth Schirmacher.

Arbetet ute i landet.
I fattigvårdsstyrelse äro invalda:
I Motala socken: fröken Ottilia Alm-

berg, ordinarie, fru Signe Thörnqvist,
suppleant.
I Motala stad: fröken Erika Häck-

ner, ordinarie, fru Augusta Lundberg,
suppleant.
I livsmedelsnämnden i staden: fru

Augusta Lundberg, ordinarie.

Joban Bojers stora nutids¬
romaner på svenska.

Som uttryck för samtidens djupaste läng¬
tan kan man beteckna dessa båda sista ro¬
maner av Johan Böjer: Den stora hungern
och Världens ansikte. Till svenska förtjänst¬
fullt överförda, den förra av fil. kand. Per
Edvin Sköld, den senare av författaren Erik
Lindorm.
Det är tidens stora frågor och aktuella

problem, framförda i ett underbart språk
och med konstnärens heliga låga, som än
flammar och sprakar, än värmer och sonar
sida efter sida, läsaren emot. Det är livet,
naket, oskrymtat, dess drivande makters
spel, den stora hungern, det är ett återsken
av världens ausikte — på gott och ont. Ty
rättfärdighetskravet håller denna författare
högt och levande. Tron på livets läkan e
krafter har han ej släppt, fast han sörjan e
blottar dess många sår.
I nordisk litteratur stå Den stora bun

gern och Världens ansikte bland senare
främsta arbeten; vi rekommendera dem P
det varmaste.

Rösträtt lör Kvinnors
tredje nummer för 1919 innehåller bl. »•

Kvinnorna och de förestående valen. Ett uPf
från L. K. P. R.

Den stora skolreformen.
. .

En svensk förening för nationernas or u
Hortense Berg +.
Svaret.
Rösträtten som kommer. Av E. E-sotr
Skydd mot barnarbete. — Lika lön for fl.

te. Ett kvinnornas upprop till Interna 10
ferensen i Schweiz. ,

Den första kvinnan i ett riksdagsutskou

rättigade
De engelska kvinnorna och valen.
Eline Hansen. Av Anna Wicksell. _

Upprop till ett världsförbund av rost
kvinnor.

r h-
»När jag blir riksdagsman.» Av r »•
De franska kvinnorna och röst'ät*°'oreaB? Av
Rör» kvinnorna ha ett eget tidnin„so gBöra kvinnorna ha ett eget

Dagmar Waldner.
Nydaningsarbetet efter kriget.
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KVINNOR
Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt

Motto: Vi kunna aldrig göra sd mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

VIII. ÅRG. STOCKHOLM, 15 FEBRUARI 1919

Till val, till vall
Det är härskriet, som kommer att
juda mot kvinnorna i mars månad.
)eh redan nu äro förarbetena i gång
.nom de särskilda partierna, och vårt
iisträttsorgan låter gjallarhornet Iju-
a, så att det ger genljud i varje vin-
iel och vrå: Sveriges kvinnor, bered
it på valen! Försitt ej tiden! Ni
ia vara med och göra upp kandidat-
istorna. Ni har intressen att bevaka.
Ii har ej rätt att sitta hemma i stu¬
gvrån och lämna er fullmakt åt den
örste bäste. Vi veta att anfäktelserna
kli inånga, och vi kunna på förhand
»ge tonen i några av de sirénsånger,
om komma att sjungas för er. — Där
«mer socknens tätaste bonde och
år visit hos den fattiga änkan och
alar om att han tänker bevara henne
å samhället för bolsjevismen ggnom
M åta sig hennes fullmakt. " Var på
® vakt, mor Karin!" Han bevarar
«hallet så bakvänt. Med sina pen-
«gpåsars hela makt — och den har
'to varit liten — har han bevarat sam¬
het för ditt och kvinnornas infly-
®de under alla do gångna åren.
Och Lina i köket, när hon var i de
iatton årens fulla tjusighet hade hon
) bråkdelen av den beundrareskara,
« nu friar till hennes fullmakt. Stå
I dig, Lina, du representerar även du

, som behöver bevaka sina in-
. Ser du ett vederhäftigt kvin-

«amn på en lista, så bär själv fram
ea listan till valurnan. Och du kan
afa ditt huvud högt när du gör det,
■'din valsedel gäller lika mycket, som
rike direktörens, som du tjänar

'08. Kvinnor, kvinnor, skulle jag vil-
1 tillropa er alla, den politiska klok-

den utvecklade medborgaran-
äa> vakenheten är endast ett fåtal be-
ait Sådana frukter mogna endast
an8samt i frihetens luft. Och det vore
"förfärande orättvisa att fordra dem
bela det kön, som hållits avstängt
inflytande. Men gör ert bästa!

arskilt vädja vi till dem som genom

^"gårigt arbete i rösträttens tjänst"t horisonten vidgad, ansvarskänslan
i arPt. Nu ställs ni pä prov. När ni,
ar och en på sin ort tågar fram till
a uniorna måste ni kunna säga er,

N:r 4.

"Samhället skall ge varje sin medlem bästa möjliga
tillfälle att utveckla sina mänskliga förmågor och att
komma i besittning av sina mänskliga rättigheter."

FREDRIKA BREMER.

Vad man bör veta i och för marsvalen.
Enligt beslut av fjolårets urtima

riksdag skall under mars månad detta
år nya val äga rum till kommunalfull¬
mäktige, munieipalfullmäktige, stads¬
fullmäktige och landsting. Härvid sko¬
la dessa korporationer nyväljas till he¬
la sitt antal, icke endast till hälften
som vanligen är förhållandet.
Röstberättigad till dessa val är varje

svensk man eller kvinna, som är svensk
undersåte och under 1918 eller dessför¬
innan fyllt, för fullmäktigevalen 23 år,
för landstingsvalen 27 år. Däremot be¬
hövs det ej längre att vara skattskyl¬
dig till stat eller kommun; även den
som ingen egen inkomst har, som al¬
drig betalt skatt, aldrig erhållit egen
debetsedel är röstberättigad; men har
man å andra sidan sin egen kommu¬
nala debetsedel, måste man för att kun¬
na begagna sin rösträtt också ha betalt
den åtminstone ett av de tre sist för¬
flutna kalenderåren, alltså antingen
1918, 1917 eller' 1916. Har man däremot
under alla dessa år varit påförd skatt
till kommunen, men icke ett enda år
betalt densamma, förlorar man sin
rösträtt. Detsamma är också fallet ifall
man är i konkurs eller är omyndig för¬
klarad eller är av allmänna fattigvår¬
den omhändertagen för varaktig för¬
sörjning eller för brott dömts förlustig
sin rösträtt.
Om av två äkta makar den ena på

något av dessa sätt förlorat sin röst¬
rätt, inverkar detta icke på andra ma¬

kens rösträtt; ifall alltså en man under
alla de tre sista åren försummat att

när ni mönstra kvinnoskarorna: Här
är jag och alla de kvinnor jag kunnat
nå med vägledning och stöd, alla vilja
vi kanske ej detsamma, men alla veta
vi vad vi vilja och handla ej på måfå.
Men börja ditt upplysningsarbete i tid.
Börja nu!

Elin Wahlquist.

betala sin kommunalskatt, kan hustrun
rösta lika fullt, och detsamma gäller
om han är i konkurs, omyndig förkla¬
rad, helt och hållet omhändertagen av

fattigvården eller av domstol förkla¬
rats rösträtten förlustig.
Härav följer att så gott som var enda

svensk kvinna, som har åldern inne,
också är kommunalt röstberättigad,
gifta kvinnor, hemmavarande döttrar,
tjänarinnor. Antalet kommunalt röst-
berättigäde kvinnor lär härigenom ha
ungefär tiodubblats.
Rösträtten är numera dessutom en

rent personlig rättighet; den åtnjutes
icke längre av bolag, av stärbhus, av

omyndiga, av stiftelser eller andra s. k.
juridiska personer; endast vuxna levan¬
de människor få rösta.

Varje röstberättigad äger endast en

röst, gammal eller ung, rik eller fattig;
varje röst har samma värde och varje
röstberättigad samma ansvar. Ingen
kan hädanefter urskulda sitt underlå¬
tande att rösta därmed att hans eller
hennes röst har så litet att betyda i
förhållande till dem som ha större in¬

komster; alla betyda lika mycket.
Den som är hindrad att själv gå upp

och rösta kan däremot fortfarande
överlåta sin rösträtt på en annan med¬
elst fullmakt. Fullmakt skall vara un¬

dertecknad och bevittnad av två perso¬

ner. Ingen får ha mera än en fullmakt;
dock får under detta år en gift man
eller kvinna dessutom rösta med sin
makes fullmakt. Att äkta makars rätt
att rösta för varandra inskränkts till
endast år 1919, beror på att hela full¬
maktsröstningen skall revideras; redan
till innevarande riksdag väntas propo¬
sition härom.
För varje kommun skall upprättas en

röstlängd, vilken upptager var och en

som är inom kommunen röstberättigad.
Denna röstlängd grundas på mantals¬
längden för år 1918, d. v. s. den man¬

talsskrivning, som ägde rum under

hösten 1917, i Stockholm 31 december
1917. Nu vid marsvalen är man alltså
röstberättigad i den kommun, där maii
mantalsskrevs 1917, vilket är att noga
observera. Tidigare kunde man också
rösta i mera än en kommun, det kan
man nu icke längre.
Vid fullmäktigevalen skall man rosta

i två omgångar, först på ena hälften
fullmäktige, sedan på den andra hälf¬
ten. För den förra hälften gäller valet
till slutet av 1920, för den andra hälften
till slutet av 1922, i Stockholms stad
gälla valen dock från 1 april 1919 till 1
april 1921 eller 1923. Landstingsmän¬
nen väljas alla från och med 1 maj
1919 till och med 31 augusti 1922.
För att underlätta allt detta väljande

föreslår en kunglig proposition nn, att
båda valen till fullmäktige skola kun¬
na förrättas vid samma tillfälle, och en
privat motionär föreslår, att båda val¬
sedlarna skola få läggas i ett och sam¬

ma kuvert. Låt oss hoppas att riksda¬
gen finner sig kunna bifalla det senare
sättet; oövade väljare kunna eljest lätt
komma att byta om sedlarna och lägga
sedeln för tvåårsvalen i kuvertet för
fyraårsvalen eller omvänt. Har man

däremot bara ett kuvert och båda lis¬
torna tryckta på samma papper med
var sin överskrift, så borde det icke
kunna bli något krångel. i ännu en

kgl. proposition föreslås även att val¬
förrättningen skall kunna utsträckas
över två dagar, vilket vore mycket vär¬
defullt inom stora valkretsar.
I en hel del kommuner ute på lands¬

bygden blir det nu fullmäktigeval för
första gången. Tidigare fingo kommu¬
nerna göra som de ville, antingen av¬

göra sina angelägenheter på kommu¬
nalstämma eller överlämna dem åt
kommunalfullmäktige; numera skall
varje kommun med mera än 1500 inne¬
vånare ha kommunalfullmäktige.
Valbara till alla kommunala förtro¬

endeuppdrag äro kommunalt röstberät¬
tigade såväl kvinnor som män. Detta
gäller numera även landstingen, där
tidigare endast män voro valbara.
Oövade kvinnliga väljare skola kom¬

ma ihåg, att alla människor en gång
röstat för första gången; det är ingen
trollkonst, och har det lyckats för
andra, så lyckas det nog för dem med.

/J
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Elin Spak +.
Ett smärtsamt dödsbud förkunnar att

Elin Spak avlidit i Stockholm. Hon
var välkänd i rösträttsrörelsens led,
men torde dock ha haft sitt största ar¬

betsfält inom Vita Bandet. Hon var
där medlem av styrelsen för Nattasy¬
len för kvinnor, medlem av Federa¬
tionsföreningen och kassör i Kvinnor¬
nas abolitionistkommitté. I stället för
kransar till hennes bår sändes penning¬
gåvor, som skola användas till en bib¬
lioteksfond i Vita Bandet.

Ny valhandbok utkommen.
De bestämmelser, som gälla för nu

stundande landstings-, stads- och kom-
munalfullmänktigeval liksom nästkom¬
mande andrakammarval kunna ingå¬
ende studeras i en i dagarna på Tidens
förlag utkommen "Svenska folkets val¬
handbok", utgiven av riksdagsman Os¬
car Olsson. Utöver valbestämmelserna
och en framställning om den proportio¬
nella valmetoden innehåller handboken
en allmän översikt över riksdagsord¬
ning och kommunalförvaltning. För
riksdagens sammansättning, arbetsord¬
ning och makt, den kommunala styrel¬
sen på land och i stad jämte förord¬
ningarna för alla kommunala nämn¬
der och styrelser lämnas utförliga re¬
dogörelser. Kommunernas skolväsen,
kyrkostämmor, kyrko- och skolråd be¬
handlas i en särskild avdelning. Lands¬
tingets uppgifter och arbetsformer
likaså.
Med sin praktiska och överskådliga

uppställning fyller handboken alla
rimliga anspråk på en god rådgivare
och uppslagsbok i allmän stats- och
kommunalkunskap. Priset är 2.50.

Är det något de känna sig osäkra på,
så böra de fråga någon mera driven,
som de lita på. Vilket partis lista de
vilja rösta med, måste de dock tänka
över själva; om de lämna sin fullmakt
måste de också se till att den kommer
till en person, som vill rösta med sam¬

ma parti. För att kunna göra detta
måste alla kvinnor, hur oövade de än
äro, samvetsgrannt försöka sätta sig in
i de kommunala och politiska frågor,
som nu stå på dagordningen; endast
då kunna de avgiva sina röster på
grund av självständig övertygelse.

Anna Wicksell.

Landsting* och landstingsmannaval.
Vad är ett landsting?

I varje län skall finnas ett lands¬
ting, sammansatt av valda ombud från
länets landsbygd och städer, dock äger
detta stadgande icke tillämpning på
stad, som har en folkmängd av minst
en 150/del av hela rikets invånareantal
eller på stad, som utträtt ur landsting
och vars invånareantal ej minskats un¬
der den siffra, som berättigat staden
till utträde.
Län kan på därom gjord framställ¬

ning genom K. M:ts beslut delas i flera
landstingsområden. (Endast ett län,
Kalmar, är delat i två landstingsom¬
råden.)

Vad är landstingets ändamål?
Landstinget tillkommer att rådslå

och besluta om för länet gemensamma
angelägenheter, vilka avse den allmän¬
na hushållningen, jordbrukets och an¬
dra näringars utveckling, anstalter för
kommunikationsväsendets befordran¬
de, hälsovård, undervisning, allmän
ordning och säkerhet m. m. dyl., såvitt
dessa angelägenheter icke enligt gäl¬
lande författning tillhöra offentlig
myndighets ämbetsåtgärd.
Landstingets vanliga ärenden bliva

de som röra hälso- och sjukvård samt
undervisning. De flesta landsting upp¬
föra och underhålla lasarett, sjukstu¬
gor, epidemisjukhus, lungsotssanatori¬
er och dispensärer samt avlöna epide¬
misköterskor och djurläkare. Landstin¬
gen lämna anslag till undervisning i
slöjd, gymnastik och trädgårdsskötsel,
till studiecirklar och deltagande i bild¬
ningskurser, varjämte de inrättat folk¬
högskolor och seminarier för utbildan¬
de av småskollärarinnor.
Vården om blinda, dövstumma, sin¬

nesslöa och vanartade barn omhänder-
haves i allmänhet av landstingen.

Valen till landsting.
För val av landstingsmän indelas lä¬

net i valkretsar särskilt för landsbyg¬
den och särskilt för städerna.
För varje valkrets utses, oavsett dess

folkmängd, en landstingsman samt
därutöver efter folkmängden en lands¬
tingsman för varje fullt tal av 5,000.
Därest det antal landstingsmän, som

med tillämpning av nu meddelade före¬
skrifter bör utses inom ett län, icke
uppgår till tjugu, skall såsom grund
för rättigheten att efter folkmängden
välja ombud till landstingen bestäm¬
mas lägre tal än det ovan angivna, på
det att landstingsmännens antal för
hela länet må uppgå till minst 20.
Landstingsmännens antal för varje
valkrets får ej vara lägre än fem och
högre än åtta. Dessa bestämmelser
gälla, enligt beslut av urtiman 1918, se¬
dan ny indelning av valkretsarna
skett; detta skall ske vid urtima lands¬
ting år 1919.
För varje valkrets utses suppleanter

till lika antal som landstingsmännen.
Valen av landstingsmän och supple¬

anter äro omedelbara och ske med slut¬
na sedlar.

Vilka äga rätt att välja?
Rätt att deltaga i landstingsmanna¬

val tillkommer en var i kommunens
allmänna angelägenheter röstberätti¬
gad man eller kvinna, som senast un¬
der nästföregående kalenderår uppått
27 års ålder.
I landskommun förrättas valet på

kommunalstämma Marie behådelsedag,
eller om ordinarie decemberstämma
året förut med a/s majoritet så beslutat,
annan dag under senare hälften av
mars.

I stad förrättas valet inför magistra¬
ten i senare hälften av mars.

Vilka äro valbara?

Valbar till landstingsman och hans
suppleant är envar inom landstings¬
området vid landstingsmannaval röst¬
berättigad man eller kvinna. För öv¬
rigt gälla samma bestämmelser om ic¬
ke valbarhet som för kommunal- och
stadsfullmäktige.
Landstingsman eller suppleant må ej

kunna avsäga sig uppdraget, såvida
han ej fyra år tjänstgjort som lands¬
tingsman eller uppnått 60 år eller eljest
uppgiver hinder, som av landstinget
godkännes.
Väljes kvinna till landstingsman eller

suppleant, äger hon när som helst av¬

säga sig uppdraget

Arbetsordning.

Landstinget sammanträder utan sär¬
skild kallelse till lagtima möte andra
eller tredje måndagen i september må¬
nad, som landstinget en gång för alla
därtill bestämt. Lagtima möte kan
fortfara sex helgfria dagar, vilken tid,
om landstingets medlemmar så besluta,
kan förlängas med ytterligare två helg¬
fria dagar, därest ej landstinget inom
den normala tiden hinner avsluta sitt
arbete.
Urtima möte sammanträder, då val

av förstakammarledamot så påfordrar.
Beslut om urtima möte kan ock för
uppgivet ärendes avgörande beslutas
av landstinget med % majoritet.
Tjänstgöringstid för landstingsman

och suppleant är fyra år, räknat från
och med 1 september det år valet skett.
Landstingsman, som förfallo]öst ute¬

bliver, hötar för varje dag han uteblir
2 kr. till landstingskassan, men dubbelt
om han underlåter att göra anmälan
hos k. bfhde eller landstingets sekre¬
terare.
Landstingsman eller suppleant, som

icke bor på platsen där sammanträdet
hålles, erhåller i dagtraktamente 12 kr.
samt reseersättning. Landstingsman,
som bor på platsen, har i dagtrakta¬
mente 9 kr.
Landstingets förhandlingar äro of¬

fentliga.
(Ur Oscar Olssons "Svenska folkets val¬

handbok".)

Moderskapsskydd.
En motion i riksdagen om hjälp åt
utomäktenskapliga barnaföderskor och

deras barn.

I andra kammaren har hr Fabian
Månsson väckt en motion om utredning
i vad mån staten direkt må kunna åt
utomäktenskapliga barnaföderskor och
deras barn i fall av uppenbar nöd vid
tiden för nedkomsten bereda skydd och
hjälp.
Spörsmålet kan, enligt motionärens

uppfattning, trots lagarna av 1917 om
utomäktenskapliga barn, aldrig bringas
till effektiv lösning, förrän definitivt
fastslagits skyldighet för staten att di¬
rekt, ekonomiskt och i övrigt, bereda
skydd åt de kvinnor, vilka äro nog
olyckliga att nödgas, utan skydd och
hem och stöd av anhöriga eller vän¬
ner, fullgöra födandets plikt Natur¬
ligtvis måste, heter det vidare i motio¬
nen, dylika statsåtgärder vidtagas i så¬
dana former, att icke ansvars- och plikt¬
känslan hos den enskilde försvagas.
Denna samhällets hjälp får naturligtvis
skyddas för missbruk, varjämte sam¬
hällets rätt att få sitt ekonomiska bi-

A.-B. JOHN V. LOFGREN & C:o
Knngl. Hofleverantör
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Rösträttsrörelsen han återhnjfa
hontahten med Belgien.

Efter fyra och ett halvt års tystnJ
kunna vi slutligen åter meddela 088
med våra belgiska vänner, skriver Jus
Suffragii. Så fort gränsen öppnades
sände de engelska rösträttsledarna eri
hälsning till madame Brigode, som [
sitt svar meddelade, att hon nu skulle
återupptaga sitt arbete för rösträtten
Belgiska L. K. P. R. har sålunda till-
ställt arbetarepartiet ett öppet brev
som anslogs på alla öppna platser I
Bryssel och i de större städerna, och
stod i begrepp att avlåta en skrivelse
till regeringen. Frågan om allmän
rösträtt för alla män över 21 års ålder,
som kommer före vid nästa val, har
gjort kvinnorösträtten aktuellare än
någonsin. Emellertid skola framstegen
i andra land säkert göra sitt till för att
påverka opinionen i Belgien.
I den öppna skrivelsen till arbetare¬

partiet, som proklamerar "full medbor¬
garrätt åt alla arbetare", frågas om
detta får tydas så, i enlighet med rätt¬
visans krav, i enlighet med partiets po¬
litiska program och i enlighet med or¬
dens självfallna innebörd, att i "arbe¬
tare" inbegripes både män och kvin¬
nor1?
"Om så är, böra ni göra gällande att

den sak ni kämpa för är hela folkets
politiska frihet
Om det icke är så, förneka ni edrs

ideal av rättvisa åt alla i just det ögon¬
blick då omständigheterna skulle till¬
låta att det realiserades", heter det bl.
a. i skrivelsen, som slutar på följande
sätt:
Begå icke misstaget att anse sanning,

frihet och rättvisa som underordnade
faktorer för de mål ni vilja vinna med
röstsedlarna; framåtskridande kan
komma blott som en följd av sanning,
frihet och rättvisa.
Utan dessa tre kan framåtskridandet

icke uppnås.
Gentlemen, ni önska säkert icke att

belgiska arbetarepartiet skall bära an¬
svaret för att hava motarbetat ett ome¬
delbart uppnående av politisk rättvisa!
För belgiska Rösträttsföreningen:
Jane Brigode, ordförande, Louise
Vgndenplas, sekreterare, C. Dcm-

gotte-Limbosch, biträdande
sekreterare.

stånd återgäldat måste i görligaste mån
fastställas.
Från en av våra underdomstolar har

motionären erfarit, hurusom i själva
huvudstaden försiggått, att en kvinna,
som varit intagen på barnbördshus och
där fått ett barn, fått lämna barnbörds-
huset utan tillflyktsort och utan att äga
tillgång till sitt och barnets uppehälle,
med resultat, att kvinnan lämnat sitt
barn att några hundra meter utanför
stadens gräns omkomma av köld och
hunger.

En häradsrätt, som påyrkar moder¬
skapsskydd.

Till motionen är fogad följande skri-
velse från Södra Roslags domsagas hä¬
radsrätt rörande det åberopade falle:,
undertecknad av t. f. domhavanden
Luterkort och åtta nämndemän:
"Under det omedelbara intryck0'' av

de känslor, vilka bemäktigat sig oss na
der handläggningen av ett mål, va
ansvar yfckas å en ung kvinna, som
förtvivlan över sin hjälplöshet och o o
måga att åt sitt barn skaffa erfor
ligt skydd och nödig vård, utsatt
net, som därvid omkommit, hava v*?
mare och nämnd i Södra Roslags
sagas häradsrätt, härmed velat
uttalat, att vi finna åtgärder si y
sammast böra vidtagas i syfte, a
ten må bereda direkt skydd och u
håll åt utomäktenskapliga modra
deras barn. a*.

Länsfängelset i Stockholm den
nuari 1919." (Namn.)
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Allmänna valmansförbun-
dets valprogram.

Som den viktigaste partiskiljande
frågan angives "huruvida vårt sam-
liålle skall bevaras och utvecklas ge¬
nom medborgarnas fria initiativ och
inbördes pliktmedvetna samverkan för
rättens förverkligande; eller om i stäl¬
let för friheten skall föredragas en
samhällsordning, inom vilken en enväl-
dig socialistisk byråkrati väsentligen
träder i det enskilda initiativets ställe."
Härefter följa uttalanden om ett fritt
Sverige i ett de fria nationernas för¬
bund samt betonas att en omdaning av
vårt försvarsväsen icke får ske på må¬
få eller utan hänsyn till den allmänna
(uropeiska ställningen. Vidare fram-
iålles att till en ny rättsordning hör
offentlig kontroll över utrikespolitiken,
önskvärdheten av ett gott samförstånd
med de övriga nordiska folken betonas,
och partiet uttalar sin förhoppning att
Ålandsfrågan skall lösas i enlighet med
»befolkningens egen vilja.
Vidare framhålles vikten av att Sve¬
riges folk fostras till gudsfruktan, sed¬
lig kraft och frisk livssyn, varför kris¬
tendomsundervisningen alltjämt måste
Intaga en framskjuten plats i vår
skolundervisning. Det allmänna upp¬
fostringsväsendet bör bereda vidgade
möjligheter för varje dugande kraft på
olika områden att göra sig gällande.
Statskommissionernas skyndsamma

och grundliga avveckling påyrkas.
Jordbrukets utveckling framhålles som
en fråga av största nationella betydel¬
se. Det självägande bondeståndets ställ¬
ning måste befästas och jobberiet med
jordegendomar stävjas. Genom sam¬
verkan mellan statsmakterna samt
jordbrukets arbetsgivare och arbetare
måste förbättrade villkor beredas dessa
senare, och alla näringar, som jämte
jordbruket arbeta i livsmedelsproduk¬
tionens tjänst, skola uppmuntras.
Närings- och handelspolitiken måste
inpassas efter förhållandena i den mel-
lanfolkliga samfärdseln för att tillva¬
rataga det svenska näringslivets av¬
sättningsmöjligheter utåt och framför
allt för att bevara den inhemska mark¬
naden åt svensk näringsflit.
Med styrka betonas nödvändigheten

av en sparsam allmän hushållning, som
med omtänksam varsamhet tager nä¬
ringslivets skattekraft i anspråk, samt
att medelklassen får lättnader i det
Exande skattetrycket och sina trånga
ekonomiska villkor. En sund socialpo¬
litik måste främjas, men den får aldrig
iaga sådana former att den skadar in¬
dividens känsla av förpliktelse till
självförsörjning. Den sociala lagstift¬
aingen måste bli i hög grad beroende
av vad som sker i andra länder. Obli¬

gatorisk sjukförsäkring bör införas,«ykterhetsfrågans stora sociala bety¬
delse måste alltjämt noga beaktas.
Kvinnornas krafter skola tillvarata¬
gs just på sådana områden, där deras
"asatser kunna bli till särskild välsig¬
ne. gom ett sådant område namnes^stadsfrågan, som påkallar särskild
"PPmärksamhet icke blott beträffande
stads- och industribefolkningen utan
Jämväl med hänsyn till lantarbetarna.

Ny litteratur.
^ör dem som vilja sätta sig in i
annornas nya kommunala rättigheter
mer ett upplysande föredrag i frå-

vi -+-av ^^dti Petrini att utgivas. Rek-'Sitioner ställas till Rösträttsbyrån,
Jraankebergstorg 24, Stockholm.

De frisinnades val¬

program.
Det av frisinnade landsmötet godkän¬

da valprogrammet har i sammandrag
följande lydelse:
Sveriges frisinnade kämpa alltjämt

för fred och lagbunden folkfrihet, för
rättvisa och samhällssolidaritet.
Det gäller för vårt land att med alla

krafter söka medverka till en ny ord¬
ning mellan nationerna, ägnad att tryg¬
ga varaktig fred i världen och göra
rätten till domare mellan staterna i
stället för det väpnade våldet
Endast en i ordets bästa mening

upplyst demokrati, som verkligen kän¬
ner sitt ansvar vid maktens utövning,
kan skapa samhällslycka och fred mel¬
lan folken. Den politiska friheten måste
motsvaras av andlig frihet. De frisin¬
nade hava värnat friheten mot över¬
grepp från förutvarande makthavare,
och den skall värnas även mot de ten¬
denser till övergrepp i demokratiens
missbrukade namn, som här och var
visat sig.
Det gäller att fullfölja den svenska

folksolidariteten mot de ansatser till
klasspolitik och klassvälde, som från
olika håll framträda i denna upprörda
tid.
I svenskt näringsliv gäller det att

med bevarande av den enskilda ägan¬
derätten låta personlig frihet och per¬
sonlig företagsamhet inom de gränser,
som uppdragas av samhällets gemen¬
samma intressen, åter komma till sin
rätt efter krigstidens nödtvungna stats-
förmynderskap.
Den sociala nydaningen måste gå ut

på att skapa i möjligaste mån samma
yttre förutsättningar för alla medbor¬
gare att nå den plats och fylla den
uppgift, vartill vars och ens begåvning
och arbete kan berättiga honom, att
förena alla samhällets krafter till in¬
bördes hjälp och stödja var och en i
hans egen strävan till människovärdig
tillvaro. Vägen till försoning mellan
arbetsgivares och arbetstagares intres¬
sen bör sökas i en sådan ordning, som
kommer båda att känna sin samhörig¬
het i det gemensamma arbetet. De so¬
ciala reformerna få icke begränsas till
åtgärder för den generation som nu le¬
ver, de måste syfta till att så långt
möjligt avlägsna allt som undergräver
folkhälsan och till att grundlägga en
sund och allsidig utveckling av Sveri¬
ges hela folkkraft också under kom¬
mande släkten.
För kvinnorna är särskilt att lägga

märke till denna detalj av program¬
met:
Kvinnornas likställighet med män¬

nen, som nn genomförts inom den kom¬
munala rösträtten och skall beslutas in¬
om den politiska, kräver sitt förverkli¬
gande även på andra områden. De fri¬
sinnade ansluta sig till redan förelig¬
gande förslag om upphävande av man¬
nens målsmanskap över hustrun, om
lika och ömsesidiga rättigheter och
skyldigheter inom äktenskapet samt om
lika rätt i avseende på föräldramyndig-
heten för båda makarna. Hindren för
kvinnors tillträde till statstjänster böra
undanröjas och rättvisa beredas åt det
kvinnliga arbetet i fråga om löne- och
arbetsvillkor. De orättvisor, som nu
förefinnas i fråga om folkpensionerin¬
gen för kvinnorna, böra avlägsnas.
Uppfostran och undervisning äro en

grundval för det demokratiska sam¬
hället.
Folkskolan hör utvecklas och bliva

bottenskola. Staten bör i samma ut¬
sträckning sörja för den manliga och
den kvinnliga ungdomens utbildning
och hela undervisningsväsendet så or¬
ganiseras, att var och en kan få till¬
fälle till teoretisk eller praktisk utbild-

Socialdemokraternas
valprogram.

För första gången erbjuder sig ett
tillfälle att grundlägga en verkligt de¬
mokratisk kommunal ordning och att
förvalta de kommunala representatio¬
nerna till organ för en folklig politik.
Ofantligt mycket kan genom en sådan
politik uträttas till bostadsfrågans ord¬
nande, hälso- och sjukvårdens samt
undervisningens förbättrande m. m.
Men det gäller här icke blott ett kom¬

munalt avgörande utan även och i än¬
nu högre grad ett politiskt. Genom va¬
len till landstingen och vissa stadsfull¬
mäktige träffas avgörandet om första
kammarens nya sammansättning.
En halsstarrig nejsägarepolitik i fol¬

kets livsfrågor har förbittrat de betun¬
gade massornas sinnen under årtion¬
den och samlat dessa massor till ett
fast och enigt beslut, att störta höger-
väldet i första kammaren. Nu är den
efterlängtade tid kommen, då denna
föresats kan förverkligas. Den 40-gra-
digas skyddsvall för högerprivilegierna
är raserad. Valen i mars måste bli in¬
ledningen till en ny tid, då ingen makt
i landet skall kunna hindra folkviljans
snabba förverkligande.
Bland de stora uppgifter, som nu

omedelbart möta, finnas två vars be¬
tydelse för tillfället överskugga alla
andra. Den ena av dessa uppgifter är
förverkligandet av det krav, för vilket
Sveriges arbetare i 28 år varje första
maj i alltjämt tätnande led demonstre¬
rat: en lagstadgad maximalarbetsdag
om 8 timmar. Äntligen kunna vi se att
socialdemokratins oförtröttliga arbete
för en mänsklig rimlig arbetstid icke
varit förgäves. Dock gäller det att vid
de kommande valen ännu en sista gång
understryka allvaret i denna gamla
fordran.
Den andra nära föreliggande uppgif¬

ten är att så snabbt som möjligt av¬
skaffa det nuvarande militärväsendet.
Med vaket aktgivande på dessa oro¬

ande tecken på styrkan hos den gamla
anda, som ledde till världskriget och
som drivit folken att dessförinnan mitt
under freden stå i full krigsrustning,
måste emellertid socialdemokratien rik¬
ta in sin politik på stödjande och främ¬
jande av fredens, folkförsoningens och
antimilitarismens krafter. De oerhörda
och fasansfulla erfarenheter, som det
långvariga världskriget givit varje
folk, men i främsta rummet de krigfö¬
rande, måste dock förvisso till sist ge
segern åt en politik, som vill utrota
rovdjurs- och stråtrövarinstinkterna ur
staternas internationella förhållanden
och i Nationernas förbund skapa ett in¬
strument för ordnandet och tryggandet
av folkens fredliga samlevnad.

ning efter sin begåvning. Kvinnornas
utbildning för hemmets uppgifter bör
tillgodoses.
Programmet kan som helhet samman¬

fattas sålunda:
fred och rätt mellan folken, rust¬

ningsbördornas avveckling och riksda¬
gens kontroll över utrikespolitiken;
författningsreformens fullbordande

och den folkliga självstyrelsens befäs¬
tande;
kvinnornas rätt i samhället; utsträckt

samhällelig omvårdnad om barnen;
folkhushållningens frigörande från

kristidens statstvång;
stöd och omvårdnad åt jordbruk och

andra näringar;
sparsamhet i statshushållningen;
rättvisa i beskattningen;
utjämning av kommunernas skatte¬

bördor;
socialt reformarbete; kamp mot rus¬

dryckerna.

I denna situation ser den svenska so¬

cialdemokratin som en av sina närmas¬
te uppgifter att bereda vårt folk till¬
fälle till välbehövlig vila oeh andhämt¬
ning efter de senaste årens forcerade
militära Rustningar. I avvaktan på den
allmänna försvarsrevisionen, som så
snart freden slutits måste företagas,
och vars främsta uppgift bör bliva att
pröva möjligheterna och formerna för
det nuvarande militärväsendets full¬
ständiga avveckling, ha socialdemokra¬
tiska representanter i riksdagen därför
föreslagit inställandet av alla våm-
pliktsövningar under 1919 och 1920.
Därmed möjliggöres också ett avbry¬
tande av arbetet på militära anstalter
på andra områden och ett radikalt ome¬
delbart nedbringande av utgifterna för
militära ändamål.
Vidare vill manifestet betona, att de

mångahanda statskommissionerna icke
äro ett troget uttryck för socialistisk
samhällsuppfattning. Vad socialdemo¬
kratin vill, är skapandet av en ny
produktionsordning, som omöjliggör
massornas utplundring genom ett fåtal
ägare av produktionsmedlen oeh som

garanterar de arbetande själva sitt ar¬
betes frukter. Ty sanningen är att so¬
cialdemokraterna vilja så snart förhål¬
landena det medgiva avskaffa dessa
det kapitalistiska samhällets nödinsti¬
tutioner, som kommissionerna i själva
verket äro.
Vi fullfölja vår kamp mot militarism

och kapitalism, mot nöd och fattigdom.
Huvudfienden är ännu högern, som
måste slås ut från sin maktställning i
första kammareu. Meu den bör slås ut
med sådan kraft, att socialdemokratin,
såsom representant för hela det arbe¬
tande folket, får ett avgörande infly¬
tande över landets öden. Sker detta —

och tiden är mogen härför — då kan
en socialdemokratisk politik inledas
som för fram till en ny samhällsord¬
ning utan klasser och fri från fattig¬
domens förbannelse.

Vänstersocialistiska par¬
tiets manifest.

Manifestet framhåller först hur det nu
jäser på samhällsdjupet, hur en ny tid
förebådas, och hur det är under en tid
av värld8omvälvande händelser som

Sveriges arbetare och småfolk gå att
fylla sina medborgerliga plikter. Ma¬
nifestet uttalar sig skarpt mot den kom¬
munala författningsreformens höjande
av rösträttsåldern från 21 år till 23 år
för kommunalvalen och till 27 år för
landstingsvalen. Vidare uttalar det sig
mot att förbindelserna med Ryssland
brutits, mot jobberiet, bolagskapitalis¬
men och uppskörtningen av de lägre
folkklasserna.
Partiet inbjuder därför alla utsugna

och under allsköns förtryck lidande till
samling kring socialismen. Krav fram¬
ställas på fullständig avrnstning, folk¬
republik, oinskränkta medborgerliga
rättigheter, radikal omläggning av
skattesystemet, återbördande av jord-
domänerna och naturrikedomarna till
folket samt kvinnans fullständiga fri¬
görelse ur ännu kvarstående bojor. Par¬
tiet riktar därför sin udd mot hela det
kapitalistiska samhällssystemet med
dess löneslaveri och ekonomiska ofri¬
het för massorna.

Ny landvinning.
I Rättvik bildades den 5 februari för¬

ening efter föredrag av fröken Tilli
Borg. Till ordförande valdes fru Frida
Johansson.
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Segern for den tyska
kvinnorosträtten*

En redogörelse av fru Maris Stritt
i Jus Suffragii.

Tysklands kvinnorösträttsrörelse hann
aldrig bliva av samma omfattande
art som i flertalet andra länder, ex¬

empelvis England och Amerika, innan
rösträtten tillföll kvinnorna som en
frukt av revolutionen. Den är icke ett
verk av årtiondens arbete, icke en be¬
löning för "välförhållande" under en
i?vår tid, som de ljumma rösträttsvän-
herna mena, icke en mödosam förvär¬
vad rött, vunnen steg för steg med den
kommunala rösträtten som föregånga¬
re. Utan i revolutionsstormen har den
fullt färdig fallit ned i knät på oss,
skriver fru Marie Stritt, ordförande
i "Reichsverband für Frauenstimm¬
recht" i Jus Suffragii. Rösträtten har
tillfallit oss utan begränsningar, utan
vare sig penningstreck, bildnings- eller
åldeTsstféck, utan hel och hållen, lika,
hemlig och direkt i hela staten och i
alla kommuner i riket, lika för män
och kvinnor, tjugu år fyllda. Det är
en förvandling från absolut frånvaro
av alla politiska rätigheter till full
medborgerlig frihet. Något fullkom¬
ligt nytt, ojämförligt, ett mirakel, som
det är svårt att tro på i första ögon¬
blicket ens för dem, som ämnat sitt liv
åt att arbeta för det.
Vad som givits oss nu under trycket

av proletariatets diktatur få vi behål¬
la under de ordnade och permanenta
förhållanden, som nalkas oss efter Na¬
tionalförsamlingen. Det torde vara
otänkbart att inför rikets demokratise¬
ring den nya tyska republikens konsti¬
tution skulle beröva tyska kvinnor vad
revolutionen givit dem.
Trots denna fasta förvissning har

det icke rått det jubel, som under nor¬
mala tider i rösträttskämparnas led
skulle ha hälsat denna ojämförligt be¬
tydelsefulla händelse; de tyska kvin¬
nornas frigörelse från politiskt under¬
ordnande. Uppfyllelsen av våra hetas¬
te önskningar har kommit i en mörk
stund, under trycket av det strängaste
öde som någonsin träffat vår stat. Ef¬
ter 51 månaders sinnesrubbande mör¬
dande, förödelse, namnlös sorg och
namnlöst elände, efter de hårda vapen¬
stilleståndsvillkoren, ställda inför möj¬
ligheten, för att inte säga utsikten till
den bittraste, ofattbaraste samman¬
störtande, möta vi varje ny dag med
den ångestfulla frågan: Vad skall yt¬
terligare komma? och nu plötsligt
måste vi inte blott som hittills stimu¬
lera den stora massan kvinnor att tål¬
modigt bära det närvarande och fram¬
tiden, vi måste också väcka nya kraf¬
ter hos dem, så att de kunna med an¬
svar och rätt bruka den makt som så
med ens lagts i deras händer. Vi måste
göra klart för dem att från och med nu
äro de icke hjälplösa kamrater i att
bära gemensamma bördor utan de ha
meddelaktighet i skapandet av sin na¬
tions framtid, de äro betrodda med
uppgiften att röja undan de största
nutida olyckorna och för framtiden
omöjliggöra de senaste fyra årens fa¬
sor. På detta sätt blir den känsla, som
överskuggar allting, icke segerglädje
över rösträtten, utan ett oerhört an¬
svar. När vi visat att vi kunna bära
detta, kommer glädjen av sig själv.
Om man praktiskt skärskådar vår

uppgift, ställer den sig sålunda: få
fatt i tjuguen millioner röstberättigade
kvinnor i stad och landsbygd, att upp¬
lysa de politiskt ovetande om politiska
strömningar och om partiprogrammen,
att göra dem förtrogna med ett nytt
valsystems komplicerade apparat och
att så mycket som möjligt stålsätta
dem mot partiernas försök att lägga
beslag på dem och exploatera dem. Det¬
ta har givetvis redan börjat med hän¬
syn till den stora massan nya och Oer¬
farna röstande — det visar sig här

som överallt annorstädes att de reak¬
tionära, om man tar i betraktande de¬
ras våldsamma motstånd förut mot
rösträtten, med förvånande snabbhet
satt sig in i den nya ordningen och
söka vinna kvinnorna. Och allt detta
och mycket mer arbete därtill drives
igenom inom några få veckor.
Att kvinnorna icke blott skola hjäl¬

pa till att släpa fram stenar till den
nya samhällsbyggnaden, utan även som
valda medlemmar bidraga med själva
byggandet och detta i så stort antal
som möjligt, det är också ett mål att
arbeta för. Det är självfallet att vår
rösträttsorganisation enbart, hur ivrigt
den än arbetar, icke är tillräcklig för
en sådan jätteuppgift.
Inte ens de tyska kvinnornas natio-

nalråd med dess tusende därtill an¬

knutna organisationer och all dess väl¬
komna, energiska propaganda kan nå
alla de kretsar, som måste ryckas upp
och upplysas vid sidan av de socialde¬
mokratiska och centerns (katolska par¬

tiets), som redan äro politiskt bundna.
Man måste ivrigt hoppas att kommit¬

tén för de tyska kvinnoföreningarna
till en viss grad måtte lyckas att hålla
ihop alla heterogena element Denna
kommitté har bildats av kvinnoorgani¬
sationer av alla schatteringar, till och
med häri inberäknat de, som hittills
motsatt sig kvinnornas rösträtt, och
dess uppgift är att förbereda kvinnor¬
na för nationalförsamlingen. På detta
sätt skall de enskilda föreningarnas
outtröttliga arbete icke behöva mattas,
utan kunna hållas vid makt — så myc¬
ket nödvändigare om dessa föreningar
äro de organ, som få utföra slutarbe¬
tet. Detaljarbetet har med erkännans-
värd enighet planlagts i vårt Riksför¬
bunds alla grenar och i alla större
kvinnoföreningar och i Kvinnornas na-
tionalråd.
De två främsta uppgifterna måste

fast klargöras och hållas åtskilda: å
ena sidan att värva kvinnorna för de¬
ras röstplikt och å den andra att förmå
partierna att stödja de kvinnliga kan¬
didaterna, således icke blott för syns
skull taga upp någon längst ner på
vallistorna, utan på allvar utse kvinn¬
liga kandidater, som ha utsikt att bli
valda. Första delen av uppgiften skall
lösas av våra organisationer. Den
andra får ske mera genom personligt
inflytande i enlighet med den lösen vi
utfärdat för detta vårt första val: po¬
litisk partineutralitet i organisationer¬
na, inga kvinnliga vallistor, som ej ha
utsikt till framgång. (Aussichtlosen
Frauenlisten.)
Den politiska arena, som nu öppnar

sig för de tyska kvinnorna, är ett nytt
land. Blott några få veckor skilja oss
från den avgörande stunden och dess¬
förinnan skall den jättelika uppgiften
vara fullföljd.
Måtte den hårda skola vi genomgått

de senaste åren visa sig fruktbärande i
att förhjälpa oss att med ära genomgå
detta svåra prov.

£

Sedan denna redogörelse stått att lä¬
sa, som vi ansett oss böra införa, ehuru
valet i fråga som bekant nu ägt rum,
då den är en direkt bild av hur de
tyska rösträttskvinnorna själva sett si¬
tuationen, har det visat sig att kvin¬
nornas deltagande i valen icke åstad¬
kommit någon förskjutning i parti¬
grupperingen, med undantag för de ka¬
tolska delarna av Tyskland, där cen¬
trum fått ett mycket tydligt och beak-
tansvärt tillskott i röster genom kvin¬
norna. Red.

Kvinnorna i tyska national¬
församlingen.

Enligt senast ingångna underrättel¬
ser ha ett 80-tal kvinor invalts i tyska
nationalförsamlingen. Bland national¬
församlingens sekreterare finner man
även en kvinna, nämligen fru Agnes,
oavhängig socialist.

Ri&i 25 50 A.llm. 62 96

L-Hofb
Malmtorgsgatan 6» Stockholm

Söders "English Schoo!"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

Louise Nörlund f.
En av kvinno- och fredssakens bästa

och kraftigaste förkämpar i Danmark,
fru Louise Nörlund, har i dagarna av¬
lidit Under en följd av år var fru
Nörlund bland de kvinnor, som star¬
kast och mest ihärdigt deltogo i det
offentliga livet och med iver stredo för
det mål, som hon före sin död fick se
vunnet. Hon var den födda agitatorn,
och hennes många tal runt om i Dan¬
mark präglades alltid av brinnande
hänförelse och en okuvlig tro på de
idéer, hon kämpade för. Hennes var¬
ma känsla, plikttrogna sinnelag och
osjälviska väsen skaffade henne många
vänner även i Sverige.

Kvinnorna bevaka sina intressen

på fredskongressen.
Franska kvinnornas nationalförbund,

under ordförandeskap av m:me Jules
Siegfried, har ansett att vid organise¬
randet av ett nationernas förbund på
fredskonferensen det tillhörde kvinno¬
förbundet att ingripa för att bevaka
de kvinliga arbetsintressena. National¬
förbundet har följaktligen uppdragit åt
sin styrelsen att officiellt vända sig
till konseljpresidenten i denna fråga
och anhålla, att en kvinna i egenskap
av delegerad finge tillträde till den in¬
ternationella arbetarlagstiftningskom¬
missionen.

Kvinnornas stora riksdagsfråga:
Mödrarnas och barnens väl.
Ett enquetesvar av Ellen Key.

Ellen Key har svarat på Soc.-Dem:s
här förut omtalade rundfråga: Vad
skulle ni vilja göra, om ni bleve leda¬
mot av riksdagen? Hon säger sig där¬
vid instämma med Ruth Gustafson,
Frida Stéenhoff, Ebba Palmstierna och
de andra, vilka lagt huvudvikten på de
med det nya släktet sammanhörande
uppgifterna.
"Många andra viktiga frågor ha i

kvinnornas svar blivit betonade. Men
dessa kunna lika väl äga män som
kvinnor till förkämpar. Kvinnornas
stora fråga måste först och sist vara
mödrarnas och barnens gemensamma
väl. Mödrarna måste erhålla den ut¬
bildning och den omvårdnad, genom
vilka de lekamligen som andligen väl
kunna fylla sin uppgift. När så behö-
ves, böra de få en sådan moderlön, att
de under tryggade villkor kunna ägna
sig åt barnens vård och fostran. Lagen
måste förbjuda, att barnens och första
ungdomens krafter missbrukas i för¬
värvsarbete. Alla barn måste erhålla
en god allmänbildning intill 15 år och
sedan en för de olika anlagen lämpad
yrkesutbildning. Alla hem måste få go¬
da bostadsförhållanden, vilket betyder
åtminstone ett sovrum åt barnen, ett åt
föräldrarna, ett mat- och samlingsrum
och ett kök. Alla familjer måste ha möj¬
lighet att låta de begåvade barnen få en
högre bildning och att ge alla barn den
näring, den hälsovård, den idrott, de
nöjen, genom vilka en fullgod kropps¬
lig och andlig utveckling vinnes. Alla

I VARJE SVENSKT HEM
bör finnas en svensk,
solid, lättgående
och beprövad
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Hustruns ställning enligt förslaget
till ny giftermålsbalk

av Emilia Broomé. Pris 40 öre.

De praktiska ungdomsskolorna
av Tilly Borg. Pris 10 öre.

Kvinnornas ställning inom yrkena
av Axianne Thorstenson. Pris 10 öre.

Kvinnan i det kristna samhället
av Ester Böhl. Pris 5 öre.

Utgiven av Östergötlands länsförbund
av F. K. P. R.

Broschyr av Ellen Key
Kvinnoansvar och kvinnorösträtt.

Särtryck ur »Allsegraren». Pris 20 öre.
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unga män och kvinnor måste före sitt
äktenskap undervisas i sina plikter, så¬
väl ur rasens som ur uppfostrarkallets
synpunkt.
Men för att allt detta skall ske, måste

kvinnorna nn betrakta det nya släktets
väl som det främsta kravet på sin fri¬
gjorda politiska kraft. Endast om de så
göra, blir deras nya makt inledning till
ett nytt skede i mänsklighetens historia.
Såsom eldstoden, vilken lyste Israels
barn på deras väg ur öknen, måste bar¬
net lysa kvinnornas väg genom nuets
mödor in i framtidens land."

Kvinnlig rösträtt i Luxemburg.
Kammaren har antagit lagförslaget

om rösträtt för kvinnor. Åldersgränsen
för rösträtt fastställes till 21 år och fo
valbarhet till 25 år.

Kösträtt för Kvinnors
fjärde nummer för 1919 innehåller bl. 8 •

Till val, till val!
Vad man bör veta i och för marsvalen. T

Wicksell.

Landsting och landstingsmannaval.
Moderskapsskydd. me&
Rösträttsrörelsen kan återknyta kont

De respektive partiernas kommunala valprog^^
Segern för den tyska kvinnorösträtten.

Stritt. „„ansvar
Kvinnornas stora riksdagsfråga. Ett en

av Ellen Key.

Stockbolm 1919, Ivar Hseggströms Boktrycket
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Marsvalen.
Under mars månad ha vi, som var

och en vet, val till stads-, kommunal-
och municipalfullmäktige samt till
landstingen. De senare äga rum den
25 mars eller dagarna närmast där¬
omkring, och flertalet fullmäktigeval
komma sannolikt att äga rum under
sista veckan av mars; det ser till och
med ut som om riksdagen skulle vilja
liimna tillstånd att förlägga dem även
till första veckan av april.
Det är kvinnorna som äro den stora
obekanta faktorn vid årets val. Det
vore synnerligen önskvärt, om de ge¬
nom stort deltagande i valen kunde
Ådagalägga, att det hos dem finnes ett
utbrett intresse för allmänna angelä¬
genheter. Kanske har också kommis¬
sionsväsendet med allt reglerande och
ransonerande och mångahanda under¬
ligheter givit kvinnorna en nyttig
Lkådningslektion om att kommunala
angelägenheter och även riksangelä-
geuheter äro något, som mycket nära
ri»r var och en av dem, och såmedelst
stimulerat dem till intresse för dessa
val. Den kommunala rösträttsrefor-
fflen kom emellertid så pass brådstör¬
tat på oss alla, att det ej får väcka
torvåning eller misstroende, ifall pro¬
portionen av kvinnliga röstande i för¬
hållande till hela antalet röstberätti¬
gade kvinnor skulle bli mindre än
hland de manliga väljarna. Rätten att
?ara med och öva inflytande på de
ällnuinna angelägenheterna kan man
8hapa från den ena dagen till den an-
"t'a, men intresset för dessa angelä¬
genheter och kunskapen om dem går
kt icke så fort att trolla fram.

Lyckligtvis kan man ju härvidlag
°PPas på verksam hjälp av de kom-
®unalt intresserade männen, vilka sä-
ieiligen komma att kraftigt påverka
vinnliga anförvanter och bekanta till
e'Ligande i valen. Att så sker, och
var och en då också försöker in-

ressera de nya väljarna för sin poli-
lska och kommunala åskådning, där-
ÖQl är intet annat än gott att säga,

I a länge påverkandet sker på överty-
Sandets väg och utan anlitande av va-

; J6 sig l°ck eller pock. Men det dugere> att kvinnorna endast låta män-

De kvinnliga lakarna och statstjänsterna.
På läkarbanan äger för närvarande

det förhållandet rum, att lönen är den¬
samma för kvinnlig som för manlig
befattningsinnehavare. Troligen ha ej
heller vederbörande fallit på den idén
att det skulle vara annorlunda; för
samma arbete med samma kompetens
samma lön, det var en självfallen, sol¬
klar sak. Emellertid är det tyvärr så,
att icke alla lä karbefattningar ännu
stå öppna för kvinnor. Grundlagshin¬
dret för kvinnor att inneha sådana
tjänster — på en del olika arbetsom¬
råden — å vilka kgl. fullmakt utfär¬
das föll visserligen redan 1909. Men
riksdagen vågade sig inte på att utan
vidare förklara att dessa platser hä¬
danefter skulle stå öppna även för
kvinnor; nej, man skulle undersöka,

nen tänka för sig; de få också lov att
tänka själva och att skaffa sig även
annan upplysning än den de kunna
få genom sina män. Den som är ode¬
ciderad och icke vet, vilket parti det
vore riktigast att giva sin röst, bör, in¬
nan hon bestämmer sig, ta reda på icke
bara ett partis åskådning, utan också
de övrigas; det kan ske lätt och bil¬
ligt genom att man skaffar sig de oli¬
ka partiernas tidningar under tiden
närmast före valet. I förra numret av
R. f. K. funnos även resuméer av

samtliga partiers program, flertalet ut¬
arbetade av kvinnor inom dessa par¬

tier.

Som synes på annat ställe i dagens
nummer har L. K. P. R. utsänt en var¬

ning för okritiskt lämnande av full¬
makt till okända fullmaktssamlare.
Sådana äro icke alltid noga med san¬

ningen, och för de mera hänsynslösa
och mindre nogräknade ibland dem
framstå nog de oövade kvinnliga väl-
jarmassorna som ett ganska tacksamt
och lovande fiskevatten. Ingen kvin¬
na får glömma, att lämnande av full¬
makt medför samma ansvar som rös¬

tande. Att oövade väljare första gån¬
gen de utöva sin rösträtt begå misstag
är mänskligt och förlåtligt, att de där¬
emot låta sin rösträtt användas av

andra, vilkas ståndpunkt de icke äro
säkra på, både kan och bör undvikas.
Alltså beakta noga L. K. P. R:s upp¬

rop och låt icke er rösträtt missbrukas.
A. W.

om ej för kvinnornas tillträde borde
fastställas särskilda grunder. Den s.
k. löneregleringskommittén räknade
sedan ut att om kvinnor finge samma
lön som män, så skulle staten göra
förlust på de kvinnliga befattnings¬
havarna, enär kvinnors pensionsålder
var lägre och deras genomsnittliga
livslängd större (ungefär halvtannat
år) samt eftersom de icke betalade av¬

gift till änke- och pupillkassan, icke
gjorde värnplikt och icke voro famil¬
jeförsörjare. Lustigt nog tycks löne-
regleringskommittén icke ha hyst någ¬
ra tvivel om riktigheten av sina pre¬
misser: de diskuteras åtminstone ej uti
betänkandet. Så mycket mer har detta
skett på andra håll, nu senast uti skri¬
velser som en av de kvinnliga läkarna
utsedd permanent kommitté inlämnat
till medicinalstyrelesn d. 11 nov. 1918
och till K. M:t d. 20 febr. 1919. Kom¬
mittén har gjort efterforskningar efter
grunderna för kvinnors tidigare pensio¬
nering och därvid funnit, att benägen¬
heten härför kan spåras tillbaka till
1892 års riksdag då det beslöts att
småskollärarinnor skulle få, icke skyl¬
dighet, men rättighet att om de så
ville avgå — med avkortad pension —

intill 5 år tidigare än sina manliga
kolleger. Att småskollärarinnorna i de
förhållanden under vilka de levde (och
delvis ännu leva) — ofta ensligt boen¬
de och därigenom av faror hotade,
uselt avlönade och tungt arbetande —

skulle ganska ofta bli utslitna i förtid
förundrar väl ingen. Men väl kan man
förundra sig över att bedömandet
av denna kår i undantagsställning se¬
dermera blivit normerande för fast¬
ställandet av kvinnors pensionsålder
över huvud taget. Någon utredning
varifrån bevis kunnat hämtas för
kvinnornas tidigare utslitande än
männen, har nämligen aldrig företa¬
gits!! — Beträffande kvinnans längre
livslängd framhåller kommittén det
oegentliga i att tillämpa genomsnitts¬
statistiken på en yrkesgrupp där båda
könen utföra samma arbete och löpa
samma yrkesrisk. Med samma fog
som man vill ge kvinnorna lägre lön
därför att de leva längre, kunde man
f. ö. sätta i fråga att göra detsamma
beträffande t. ex. organiserade absolu¬
tister, då dessas medellivslängd höjer
sig över icke-absolutister ännu mera

än kvinnornas medellivslängd höjer
sig över männens. Orimligheten härav
ligger i öppen dag. — Beträffande
änke- och pupillkassan borde det väl
ej vara oöverkomligt att låta även
kvinnliga tjänsteinnehavare betala av¬

gifter till densamma; detta skulle ju
alltid vara fördelaktigt för kassan:

kvinnorna skulle för sin del gärna de¬
la den nackdelen med sina ogifta man¬
liga kollegér att ej i någon form få
gott av inbetalningen. — Vad värn¬
pliktsbördan angår så är ju att antaga
att den rätt snart kommer att minskas.
Skall emellertid hänsyn tagas till den
så kan det ju ske i form av framflytt¬
ning av ålderstilläggen. — Vad slut¬
ligen familjeförsörjningen angår, så
bör hänsyn till den naturligen ha till
följd att ogifta män få lägre lön än
gifta, vilket löneregleringskommittén
emellertid ej förordar; fullkomligt
orimligt är att därur deducera fram
en lägre lön för kvinnor än för ogifta
män. Härttill kommer att kvinnor ock
kunna vara och ej sällan äro familje¬
försörjare.
Ärendet vilar nu hos K. M:t. Medi¬

cinalstyrelsen som haft att uttala sig
därom i anledning av förslaget om
vidgat tillträde för kvinnliga läkare till
hospitalsläkaretjänster har uttalat sig
för att alla dylika — överläkarebefatt¬
ningar inbegripna — skola göras för
dem tillgängliga. Vad avlöningsfrågan
däremot angår har medicinalstyrelsen
tämligen okritiskt accepterat lönereg¬
leringskommitténs förslag ehuru med
erkännande av dess olägenheter och
med uttalande av att det varit lyckligt
om frågan kunnat lösas genom andra
lagstiftningsåtgärder än avlönings¬
minskning för kvinnor. En reserva¬
tion är emellertid avgiven av en till¬
kallad sakkunnig, överläkare E. Gö¬
ransson; den överensstämmer i huvud¬
sak med de kvinnliga läkarnas ford¬
ringar. Karolina Widerström.

Vita Bandets löieläsningsseiie lör kvinnor.
Föreningen Vita Bandet har anord¬

nat en serie föredrag i sociala ämnen.
Den 3 mars hålles föredrag om

"De politiska partiernas ställning till
rusdrycksförbudet" av ledamoten av

riksdagens första kammare kronofogde
C. H. von Mentzer (moderata partiet),
riksdagsmannen Bernhard Eriksson
(socialdemokratiska partiet), ledamo¬
ten av riksdagens första kammare red.
Carl Ekman (liberala partiet). Den 5
mars: "Restriktionerna och förbudet",
ledamoten av riksdagens första kam¬
mare red. Carl Ekman; "Medborgarrätt
— medborgaransvar", d:r Lydia Wahl¬
ström. Föreläsningarna i "Bostadsfrå¬
gan" av fröken Gerda Meyerson och
om "Ungdomens sunda utveckling" av
fru Ester Lutteman upprepas sönda¬
gen den 9 mars kl. halv 8 e. m. i Sö¬
dermalms läroverk.
Föreläsningarna hållas i Detthoska

skolans hörsal, Eriksbergsgatan 10, kl.
halv 8 e. m.
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Internationellt kvinnomöte
i Bern.

Sände en delegation till Wilson.
I Bern hölls den 11 februari ett stort

kvinnomöte, som inkallats av schweiziska
sektionen inom internationella kommittén
för varaktig fred. Förutom medlemmarna
av denna sektion närvoro representanter
från åtta länder, Tyskland, Elsass, Eng¬
land, Frankrike, Lettland, Österrike, Polen
och Ungern. Sammanträdet öppnades av
fru Klara Ragatz från Zürich. I styrelsen
invaldes fru d:r Anita Augspurg (Tysk¬
land) och Ethel Snowden (England) som
ordförande och vice ordförande samt miss
Sånger (England) och fru professor Stern
från Zürich som sekreterare.
Miss Maragaret Bonfield höll ett före¬

drag om social lagstiftning för kvinnor.
Hon omtalade, att i England tillsatts en
ständig kommission, bestående av delege¬
rade från fem stora kvinnoorganisationer,
för att främja den sociala lagstiftningen
och framför allt reglera kvinnoarbetet.
Nattarbete skall avskaffas, om det icke
förrättas till det allmännas bästa. I Eng¬
land kommer också att tillsättas en kom¬
mission för att utbetala pension åt de
mödrar, som själva uppfostrat sina barn.
Även kvinnohandeln bekämpas.
Madame Jouve från Frankrike npptog

frågan om en särskild organisation av det
mänskliga samhället. Ungdomens uppfost¬
ran i statens skolor bedreves allt för en¬

sidigt nationalistiskt. Före kriget närdes i
vissa länder hat mot andra länder, och i
denna anda fortsatte man ännu. En kom¬
mission utnämndes för att framlägga ett
resolutionsförslag i denna fråga.
En resolution av fru Edith Ludwig (Un¬

gern), vari önskan uttrycktes, att alla
krigsfångar och internerade måtte frigivas,
antogs efter en längre debatt.
På aftonen hölls i stora rådssalen ett

stort offentligt möte, varvid med hänfört
bifall åhörda föredrag höllos av Lida Hey-
mann, Ethel Snowden, Rosika Schwimmer
och Anita Augspurg. Konferensen beslöt
vidare att genast sända en delegation till
presidenten Wilson för att för honom fram¬
lägga en del önskemål beträffande för¬
verkligandet av de fjorton punkterna i
fredsfrågan. Vidare yrkas, att de militära
tendenserna överallt avlägsnas från under¬
visningen i mellanskolorna.

Amerikanska förbundssenaten av¬

böjer åter kvinnorösträtten.
Förslaget om att genom en ändring

av förbundsstaternas författning ge
kvinnorna rösträtt, har ånyo förkas¬
tats av amerikanska förbundssenaten.

Hur väljer man?
En lektion i valteknik.

När vid de nu stundande valen av

stadsfullmäktige, kommunalfullmäkti¬
ge oeh landstingsledamöter många,
som förut icke ägt rätt att välja, för
första gången skola deltaga i dessa
val, är det nödvändigt att sprida kun¬
skap om vad det gäller. Alla som kun¬
na personligen gå till vallokalen och
nedlägga sin röst, böra hellre göra
detta än att lämna sin fullmakt. Även
om fullmakten skulle lämnas, åt en al¬
drig så betrodd person, kan den kom¬
ma i orätta händer. Det bör kännas
som en plikt för var och en att om
det är möjligt, själv nedlägga sin röst.
Om valet, såsom det föreslagits, blir
utsträckt till 2 dagar, kunna familjens
alla medlemmar även på landsbygden
personligen begiva sig till vallokalen
utan att lämna hus och hem utan till¬
syn. Det är tillåtet för var och en att
inneha fullmakt för en annan person.
Gift man eller hustru äger dessutom
rätt att inneha fullmakt för den an¬
dra maken och kan således frambära
två fullmakter.
Man skall välja i det valdistrikt, där

man bodde den 31 dee. 1917. Redan in¬
nan man begiver sig till valet är det
bäst att taga reda på, efter mantals¬
skrivningsuppgiften den 31 dec. 1917,
kvarterets namn och husets nummer

om det är i stad, om det är på landet
den beteckning man upptog i mantals¬
skrivningsuppgiften. Innehar man
fullmakt för annan, tar man noga re¬
da på fullmaktsgivarens mantalsskriv¬
ningsort den 31 dec. 1917.
I yarje vallokal finnas avskilda rum,

där man inlägger sin valsedel i de ku¬
vert, som också tillhandahållas. Ofta
är detta avskilda rum ej mer än ett
bord med täta skärmar på tre sidor,
vid vilket var och en utan något vitt¬
ne skall inlägga sin röstsedel i kuver¬
tet och igensluta kuvertet. Den som
har fullmakt måste även för fullmak¬
ten iordninggöra ett kuvert med röst¬
sedel. Det gäller härvid att efterse,
att inan icke tar miste på röstsedlar¬
na. På varje röstsedel kommer troli¬
gen genom riksdagens särskilda beslut
att, utom partibeteckningen, utsättas
för vilket val röstsedeln är avsedd, då
det annars lätt kunde hända, att vid
de många olika valen röstsedel, som
avser annat val, komme att fel använ¬
das. Vid fullmäktigevalen, där hälften
skall väljas för 2 år, hälften för 4 år,
komma troligen genom riksdagens
särskilda beslut båda röstsedlarna att
tillhandahållas tryckta på ett papper,
listorna endast skilda av en perfore¬
rad linje, och båda valen att få ske
samtidigt.
Det viktigaste är, att man skaffat

sig en personlig uppfattning om vil¬
ket parti man vill rösta på och ser
till att man inlägger den röstsedel,
som har denna partibeteckning. När
så valsedeln är inlagd i kuvertet, går
man åter ut ur det avskilda rummet
fram till valförrättaren, där man upp¬
ger först sin mantalsskrivningsadress
den 31 dee. 1917 oeh sedan sitt namn,
såväl efternamn som alla förnamn.
När notarien funnit namnet i val¬
längden, får man nedlägga kuvertet i
en valurna. Innehar man fullmakt för
annan person, uppger man omedelbart
mantalsskrivningsadress den 31 dec.
1917 och fullständigt namn på full¬
maktsgivaren och nedlägger, så snart
notarien funnit denne i vallängden,
det andra valkuvertet i urnan och
lämnar fullmakten ifrån sig.
Vi ha nu för första gången allmän,

lika och hemlig rösträtt. Alla svenska
män och kvinnor äga rösta oberoende

av om de äro skattskyldiga eller icke.
Uteslutna äro blott: 1) de som under
år 1918 ej ännu fyllt 23 år för fullmäk¬
tigevalen, 27 år för landstingsmanua-
valen; 2) de &om varit påförda kom¬
munalskatt, men ej betalt den. åtmin¬
stone ett av de tre sista åren; 3) de
som äro i konkurs eller omyndigför¬
klarade; 4) de som äro omhändertagna
av allmänna fattigvården för varaktig
försörjning eller för brott dömts för¬
lustiga sin rösträtt.
Rösträtten är lika, varje röstsedel

giiller blott en röst, har samma värde.
Rösträtten är hemlig, ingen liar rätt
att avtvinga sig en annans fullmakt
eller rätt att få veta hur den andra
ämnar rösta.
Vid sammanräkningen av de avgiv¬

na röstsedlarna räknas efter den gäl¬
lande proportionella valmetoden först
antalet röster avgivna på varje parti.
I förhållande till det antal röster par¬
tiet fått insattes i fullmäktige eller
landstinget flera eller färre represen¬
tanter från partiet. Man måste där¬
för för att ej kasta bort sin röst, av¬
giva rösten på något partis lista.
Sedan vid röstsammanräkningen de

platser, som skola tillsättas från valdi¬
striktet, blivit fördelade mellan parti¬
erna, uträknas det vilka personer som
blivit valda från varje parti. Den som
står först på mer än hälften av ett
partis alla listor är vald och går först
in, såsom det kallas, efter rangord¬
ningsregeln. Såsom nnm ro 2 från lis¬
tan går den in soin står i andra rum¬
met på mer än % av alla listor och
med den först placerades namn före
såsom första namn. Såsom numro 3
från listan går den in som står i tredje
rummet på mer än % av alla partiets
listor och med samma 2 namn före.
Det är därför icke av någon bety¬

delse att ändra namnen på en redan
uppgjord lista utan att vara en större
grupp väljare som följer samma tak¬
tik. För att utesluta en person, som
på vallistan uppsatts på första rum¬
met, måste man kunna samla över
hälften av partiets alla väljare. För
att utesluta den person, som uppsatts
såsom numro 2 på vallistan, behöver
den grupp, som önskar få in en annan
kandidat, samla mer än K av partiets
alla väljare o. s. v.
Ett parti har till exempel uppsatt

herr Stjärna såsom första namn, fru
Skog såsom andra och herr Vitling så¬
som tredje namn. Partiet väntar ej
att få in mer än 2 personer, och herr
Vitlings anhängare försöka därför att
genom att stryka fru Skogs namn få
honom vald. Detta lyckas endast om
de som stryka fru Skogs namn äro
mer än K av alla väljare. .Herr Vit¬
ling är då vald, därigenom att rang¬
ordningsregeln brutits och vid sam¬
manräkningen herr Vitling står på
flera valsedlar än fru Skog. Härvid
kan det hända, att varken fru Skog
eller herr Vitling bli valda, ty om fru
Skogs anhängare även börja stryka
herr Vitlings namn, kan det hända, att
någon längre ned på listan, om vars
namn ingen strid rått och som ingen
tänkt sig skulle bli vald, går in i stäl¬
let för en av de omstridda, därför att
han står på flera valsedlar.
Det är därför vanligt att vallednin¬

gen, där det förutses strid om några
namn, sätter ett streck efter dessa, för
att förhindra en sådan utgång. De
som stå efter strecket kunna endast
komma i fråga såsom suppleanter.
En röstsedel blir aldrig kasserad till

följd av strykningar, men sällan åstad¬
kommer man någon förändring där-
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igenom. Skall en förskjutning kunna
ske, bör liellre särskild lista tryckas
med enbart det namn man vill få
fram. Därigenom tager man dock bort
utsikten för denna person att gå ia
som suppleant.
Att på så sätt hava flera olika Iis-

tor gör partiet icke någon skada,
tvärtom, det kan hava till följd ea
livligare tillslutuing till valet å par¬
tiets olika listor. Står det endast sam¬
ma partibeteckning över, kommer rös¬
ten partiet till godo.
En följd, som man icke avser, kau

dock en sådan åtgärd med separatlis¬
tor få. Striden mellan fru Skog och
herr Vitling kan ha till följd att de
båda gå in, men herr Stjärna blir
utanför; detta är dock sällan resulta¬
tet. Är herr Stjärna en god kandidat,
finnes det väl utsikter att mer iin bal-
va väljarkåren bibehåller honom på
platsen n:r 1, och då går han in efter
rangordni ngsregeln.
Skulle däremot både fru Skogs och

herr Vitlings anhängare stryka även
herr Stjärnas namn för att ge sin kan¬
didat förmånen att få hela värdet av
sitt namn vid sammanräkningen utan
att reduceras, då herr Stjärna komme
att placeras på första plats, och skulle
dessa strykningar komma att göras på
mer än hälften av alla sedlar och få
till följd att rangordningsregeln bry-
tes, så kan det hända att herr Stjärna
kommer utanför, även om han står på
mer än % av sedlarna. Ty fru Skog
oeh herr Vitling stå på såväl de lis¬
tor, å vilka de andra namnen strukits,
som på de listor, där herr Stjärna står
såsom n:r 1 och härigenom gå de bå¬
da in före herr Stjärna.
Kan därför en strid Skog—Vitling

ha till följd att mer än hälften av väl¬
jarkåren tager parti för och emot, och
stryker eller använder särlistor med
endast deras namn, då måste de, som
vilja särskilt stödja herr Stjärna, stry¬
ka de båda övriga eller sätta streck
efter herr Stjärnas namn eller gå med
särlista med endast namnet Stjärna
för att trygga hans inval.
Är man särskilt angelägen om ea

persons inval, som står så högt på lis¬
tan, att han kan antagas gå in på
grund av rangordningsprincipen, bör
man aldrig stryka något namn, som
står före honom på listan, emedan
man då bidrager att bryta rangord¬
ningen och därmed kan äventyra hans
val.
Det gäller således för den nya väl¬

jarkåren att fatta sin egen ståndpunkt
till partiernas program,, att välja med
det parti man gillar, att helst själv
avlämna sin röst och att icke genom
att kritiklöst stödja särlistor inom
partiet åstadkomma något annat än
man avser.

Anna Åbergsson.

De som köra huvudet i väggen-
I en av Jämtlands kommuner hade den 2

februari några kvinnor infunnit sig vid en
utlyst kommunalstämma för att sätta sig
in i frågor, som rörde det allmänna och
deltaga i besluten. Det är att märka att
flera av dem redan nu ägde rösträtt oe
voro berättigade att närvara vid stämman
samt att en av de frågor som skulle av¬
handlas egentligen till sina följder kun e
komma att röra sig om en för en kvinna
så viktig sak som hennes eget och hennes
barns hälsa och liv. ,

Men redan vid deras inträde möttes 0
med förundran, häpnad och misstroen 0
och måste till slut lämna lokalen,
torde väl. få hoppas, att när kvinnoros
rätten snart kommer att tillämpas, 'V1
nans lagliga rätt då icke undertryckes W
avvisas och litet mera välvilja av ve e
börande visas mot den feminina delen
de i kommunala angelägenheter besluan
skriver Jämtlands tidning, och vi ti a
att det är föga lönt för den kategori
män, det här tydligen gäller, att köra
vudet i väggen!
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Om fullmaktsröstning.
pen som är hindrad att själv rösta
j kommunala val äger rätt att me¬
ist fullmakt överlåta sin rösträtt å
nan person. Ingen får dock som re-
il mottaga och frambära mer än en
jmakt. Ett undantag har härvidlag
jrts särskilt för detta år, i det en
man eller en gift kvinna får rösta

id sin makes fullmakt, samtidigt
j(1 att de också få lämna fullmakt
,r: en främmande person.
Fullmakt skall för att vara giltig
;ra egenhändigt underskriven och be-
ittnad av två personer.
Fösträtten innebär intet tvång att
sta. Däremot pålägger den alla röst-
jrättigade ett ansvar att åtminstone
ke låta sin rösträtt missbrukas. An-
■aret att avlämna en fullmakt för va¬
lt är precis lika stort som ansvaret
II rösta själv.
Helst bör man naturligtvis rösta
jälv. Men är man verkligt hindrad,
man lämna sin fullmakt endast åt
person, som man känner och kan

ta på, eller till det partis valbyrå,
m man vill stödja vid valen. Allra-
est gäller detta nya och oövade väl-
:re, som kvinnorna ännu merendels
:o, och vi vilja därför särskilt till
an enträget rikta följande råd:
Sök i god tid bilda Eder ett eget öm¬
me om vilket parti eller vilka perso-
tr A'i vill stödja vid valen.
Utöva helst själv Eder rösträtt,
lämna icke Eder fullmakt till någon
trson, om vilken Ni ej säkert vet, att
m kommer att bruka den i överens-
immelse med Edra egna sympatier
A intressen.

landsföreningen för Kvinnans Po¬
litiska Rösträtt.

Éoorörelsen i främmande land.
Ordföranden i National Union of Women's
Miiase Societies, mrs Millicent Garrett
Pawcett, har förklarat sig ej önska ifråga-
;>mma vid val av ordförande vid förenin¬
gs årsmöte 5—7 mars. Mrs Fawcetts till-
akaträdande beror på att hon vid 72 års
ier känner säg icke längre kunna ägna
tid och de krafter åt föreningen, som

fävas av en ordförande, och hon anser att
nu tillkommer en kvinna av en yngre

"neration att övertaga hennes plikter. Det
med stor saknad föreningen har att fin-

5 sig i mrs Fawcetts beslut; den måste
ack erkänna att hon, om någon, gjort sig
ftjänt av vilan och att femtio års stän-
■ft oförtröttat och hängivet arbete är så
ycket saken kan begära av henne. Före-
Jsgen kan dock alltjämt med stolthet räk-
kenne som en av sina trognaste vänner
som en av kvinnosläktets ledare och

Märer.
•

Clemenceau mottog den 17 febr. en dele-
iJtion av rösträttskvinnor, representeran-
Belgien, Förenta staterna, Frankrike,

|wbritannien och Italien, för vilka han
«klarade det vara omöjligt att ej tiller-
iilma kvinnan samma rättigheter som till-
»fflma mannen. För Frankrikes del utta-
:(le han sig för omedelbart kvinnligt del-

de i kommunala val.
beträffar kvinnlig representation på

^konferensen lovade han delegationen
Personligen framlägga ett förslag, gå-
! ut på att bereda kvinnorna tillfälle
representeras i konferensens arbetsut¬

skott.

Ja från Männens Förbund förKvinnans politiska Rösträtt.
rån den alltid verksamma lokalför-

; 'hgen. av M. F. K. R. i Kristianstad
insänts en gåva' av 281 kr. till L.

'

p upplysningsverksamhet. Från
ett v,i 1 Arvika har även insänts
fläd • av ^0 Vi uttrycka vår
ta 3'b ^acksamhet över detta syn-
tafHVis mannens intresse för det
alltn- ,nde upplysningsarbete, som
ta i- maste bedrivas bland Sveri-s kvinnor.

Konimnnalstyrelscn på landet.
Varje socken på landet utgör en sär¬

skild kommun, vars medlemmar äga
att själva vårda sina gemensamma
ordnings- och hushållningsangelägen¬
heter, såvitt delta inte enligt gällande
författningar tillkommer offentlig äm-
betsrnyndighet. — Om behandlingen av
kyrkliga ärenden och ärenden rörande
folkskolan gäller förordningen om kyr¬
kostämma.
Två eller flera socknar inom samma

län kunna förena sig om gemensam
kommunalförvaltning. Framställning
om sådan förening ingives till konun¬
gens befallniugslia vande.
Kommun utgör i regel ett taxerings¬

distrikt, ett pensionsdistrikt och ett
fattigvårdssamhälle.
Medlem av kommun på landet är

én var, som där är mantalsskriven,
ävensom var och en, vilken, utan att
vara i kommunen mantalsskriven, där¬
städes äger eller brukar fast egendom
eller är för inkomst av kapital eller
arbete till allmän bevillning uppförd.

Kommunalfullmäktige.
Kommunalfullmäktige var förr ej en

obligatorisk institution, men är nu
obligatorisk för kommun med över
1,500 invånare. (Kommuner med ett
invånareantal, som understiger denna
siffra, kunna fortfarande betjäna sig
av kommunalstämma.)
Kommun med upptill 2,000 invånare

utser 20 kommunalfullmäktige, kom¬
mun med 2,000—5000 invånare 21—25,
mun med 2,000—5,000 invånare 21—25,
med 8,000 intill 10,000 invånare 26—30
och med över 10,000 invånare 31—40
fullmäktige.

Valbarhet.
En ordförande och en vice ordföran¬

de utses bland inom orten bosatta per¬
soner, som uppnått en ålder av tjugu¬
fem år.
Kommunalfullmäktige väljas för 4

år, räknat från och med den 1 januari
året näst efter det, då valet skett.
Halva antalet fullmäktige omväljas

vartannat år. Kommun, som väljer
för första gången, utser hälften (en
mindre än hälften om antalet är udda)
genom särskilt val för två år, den an¬
dra hälften för fyra år.

Valet.
Val av kommunalfullmäktige förrät¬

tas på kommunalstämma eller, om
kommunen är indelad i valdistrikt, på
distriktsstämma.
Stämma för dessa val skall hållas

från och med den 1 november t. o. m.

den 15 december å dag, som kommu¬
nalstämman bestämmer det år val
skall förrättas. Val får ej äga rum å
tider, då allmän gudstjänst hålles in¬
om kommunen, samt skall fortgå minst
två timmar före kl. 3 e. m. och minst
två timmar efter kl. 5 e. m. I kungö¬
relse om stämma för kommunalfull¬
mäktigeval skall tiden för valet nog¬
grant angivas.
Äro i kommun flera valdistrikt, skall

kommunalstämma det år val skall äga
rum för varje valdistrikt bland de val-
berättigade inom distriktet utse nå¬
gon att såsom ordförande vid distrikt¬
stämma leda valet ävensom suppleant
för honom. Till distriktsstämma utfär¬
das kallelse av ordföranden för stäm¬
man i den ordning, som stadgas för
kallelse till kommunalstämma.

Beslutmässighet.
Kommunalfullmäktige äga ej företa¬

ga ärenden eller däri besluta, såvida
icke flera än hälften av dem äro till¬
städes. Är till följd av bestämmelser¬
na, att någon redovisningsskyldig ej
må deltaga i behandling av frågor an¬
gående revision och ansvarsfrihet, till¬
städesvarande fullmäktig förhindrad
att deltaga i handläggning av visst
ärende, utgör den omständigheten, att
antalet av de övriga tillstädesvarande
icke överstiger hälften av fullmäktiges

hela antal, ej hinder för ärendets av¬
görande. — Kommunalstämmans och
kommunalnämndens ordförande och
vice ordförande få ej deltaga i full¬
mäktiges beslut men ha rätt att del¬
taga i överläggningarna, även om de
ej äro fullmäktige.
Ordförande eller ledamot, som utan

anmält, av kommunalfullmäktige god¬
känt förhinder avhåller sig från sam¬
mankomst, skall böta två kronor till
kommunens kassa, och dubbelt så myc¬
ket om sammanträdet måste, i anseen¬
de till de närvarandes fåtalighet, in¬
ställas eller upplösas.
Kommunalfullmäktiges förhandlin¬

gar skola vara offentliga; dock kunna
fullmäktige för någon särskild fråga
besluta överläggning inom lyckta dör¬
rar.

Röstberättigad
till val på kommunalfullmäktige är
varje man och kvinna som fyllt 23 år
och är mantalsskriven i kommunen i
fråga.
Icke röstberättigad är den, som för-

sörjes av fattigvården eller icke betalt
kommunalutskylden för Samtliga de
tre sistförflutna kalenderåren.

Kommunalstämma.
Kommuner på mindre än 1,500 invå¬

nare hava, som ovan nämnts, en stäm¬
ma för sina angelägenheter.
Kommunalstämman har att till över¬

läggning och beslut upptaga de gemen¬
samma ordnings- och hushållningsan¬
gelägenheter, som skola vårdas gemen¬
samt av kommunens medlemmar.
De viktigaste val, som kommunal¬

stämma har att företaga, äro: 1) val
av kommunalnämnd och övriga förtro¬
ende- och tjänstemän, 2) taxerings¬
nämnd, 3) pensionsnämnd, 4) fattig¬
vårdsstyrelse, 5) landstingsmän och 6)
ledamöter i valnämnd.
Rättighet att deltaga i kommunal¬

stämmans överläggningar och beslut
tillkommer envar inom kommunen
mantalsskriven man eller kvinna, som
är svensk undersåte samt senast under
nästföregående kalenderår uppnått tju-
gutre års ålder.
Sådan rättighet må dock ej utövas

av den, som är omyndig förklarad, är
i konkurstillstånd, är av allmänna fat¬
tigvården omhändertagen för varaktig
försörjning, i avseende å de utskylder
till kommunen, vilka förfallit till betal¬
ning under de tre sistförflutna kalen¬
deråren, häftar för mera än två års ut¬
skylder; eller är från ovannämnda rät¬
tighet utesluten på grund av ådömd
straffpåföljd.
Den omständigheten, att endera av

äkta makar är sin rösträtt förlustig, in¬
verkar ej på den rösträtt, som må den
andra maken lagligen tillkomma.
Varje röstberättigad äger en röst.

Ordförande.
Inom kommunalstämman utses bland

röstberättigade, inom kommunen bo¬
satta personer, som uppnått tjugufem
år, en ordförande och en vice ordföran¬
de för fyra år. Inga andra få avsäga
sig uppdraget än kvinna, ämbetsman,
som av sin tjänst är hindrad, den som
tjänstgjort som ordförande i fyra år
och är i tur att avgå, den som uppnått
sextio år eller den som i övrigt kan
uppgiva förhinder, vilket av stämman
godkännes.
Kommunalstämman skall hållas i

sockenstugan eller å ställe, som av
stämman särskilt utses.

Tre ordinarie stämmor
skola årligen hållas: en under senare
hälften av mars månad för besluts fat¬
tande i anledning av berättelsen om
föregående års räkenskaper och för¬
valtning samt för val av ledamöter i
valnämnd, en i oktober för bestäm¬
mande av kommunens utgifts- och in¬
komststat; och en i december månad
för granskning av debiterings- och

De internationella arbetarlagarna.
Svenskt uttalande för kvinnornas

medverkan.
Svenska kvinnornas nationalförbund,

Fredrika Bremer-förbundet och Lands¬
föreningen för kvinnans politiska röst¬
rätt ha i dagarna avlåtit en skrivelse
till ordföranden i Franska kvinnornas
nationalförbund, madame Jules Sieg¬
fried, med anledning av detta förbunds
begäran att få en kvinnlig ledamot iu-
satt i kommissionen för internationell
arbetarlagstiftning vid fredskonferen¬
sen.

De svenska föreningarna uttrycka
sin varma sympati för den företagna
åtgärden och framhålla att ett kvinn¬
ligt medarbetarskap i kommissionen
skulle vara av stor betydelse, särskilt
ur följande synpunkter: att särlagstift-
ning för vuxna kvinnor bekämpas ut¬
om i fråga om barnaföderskor, att strä¬
vandena att i möjligaste mån förbju¬
da det industriella barnaarbetet och
effektivt skydda de minderårigas ar¬
bete stödjas samt att grundsatsen lika
lön för lika arbete hävdas.

De franska rösträttskvinnorna upp¬
vakta Wilson.

Från den franska rösträttsförenin¬
gen, L'union francaise pour le suffrage
des femmes, sändes den 20 januari till
presidenten Wilson en skrivelse med
anhållan om ett sammanträffande före
hans avresa till Amerika. Presidenten
förklarade sig villig härtill, och an¬
förd av m:me de Witt-Schlumberger
infann sig en deputation av 20 franska
rösträttskvinnor.
M:me Schlumberger framhöll att hon

icke framförde någon vädjan från de
franska kvinnorna, utan från alla län¬
ders kvinnor, som anse att deras rätt
icke får glömmas i arbetet på fredens
förverkligande. Kvinnorna ämnade
hemställa hos fredskonferensens sekre¬
tariat om en till konferensen ansluten
internationell kommitté för kvinnofrå¬
gor, liknande den kommitté för arbe¬
tarefrågor som tillsatts. "Vi frukta
emellertid att man icke kommer att
taga hänsyn till denna hemställan",
slöt m:me Schlumberger, "om vi icke
ha en vän bland de maktägande. Vill
ni vara oss en sådan vän?"
Pesidenten smålog och svarade:

"Jag kan icke lova att vara en vän
som äger makt, jag kan endast lova att
vara er vän, och jag skall säkert göra
vad jag kan för att kvinnorna skola
kunna göra sin röst hörd vid fredskon¬
ferensen."
Härpå följde en stunds överläggning

angående bästa sättet härför, och pre¬
sidenten föreslog att en kommitté re¬

presenterande olika kvinnoorganisatio¬
ner skulle utses för att framlägga sin
sak inför konferensen.

uppbördslängden samt för anställande
av val till de befattningar inom kom¬
munen, vilka vid årets slut bliva ledi¬
ga, ävensom av revisorer.
I de fyra nordligaste länen kunna de

två första stämmorna dock hållas högst
fjorton dagar före eller efter den an¬
nars stadgade tiden.
Ordinarie decemberstämman kan be¬

stämma den dag, på vilken följande
års ordinarie stämmor eller någon av
dem skola hållas, eller också besluta,
huruvida de skola utsättas till sön- och
helgdagar.

Extra kommunalstämma
hålles, när så begäres av k. bfhde
eller kommunalnämnden eller då ord¬
föranden finner sådant nödigt. En¬
skild röstberättigad, ävensom vederbö¬
rande kronobetjänt äger ock begära
kommunalstämmans sammankallande
för uppgivet ärende. Avslår ordföran¬
den denna begäran, meddelar han, om
så önskas, sitt beslut skriftligen, med
skälen därtill; och äger sökande att
däröver klaga hos k. bfhde.
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Några råd vid anordnandet
av upplysningskurser.
I och med det att kvinnorna nu till¬

erkänts samma kommunala rättigheter
som männen och vänta att snart få
lika politiska rättigheter, har ett starkt
intresse hos dem väckts att skaffa sig
upplysning i samhällsfrågor och från
alla håll insrömma nu till rösträttsby¬
rån i Stockholm begäran om föredrag
och upplysningskurser. Då det ju är
en omöjlighet för byrån, särskilt un¬
der denna tid, att nu med ens kunna
ordna sådana över hela landet, så vore
det kanske lämpligt att här i stället
ge några råd och anvisningar på bur
rösträttsföreningarna själva kunna
anordna kurser å sina respektive plat¬
ser, något som ju också under före¬
gående år många föreningar gripit
sig an med. Ett gammalt och beprö¬
vat sätt iir ju, att en del olika kvinno¬
organisationer på en ort sluter sig till¬
sammans och gemensamt anordnar en
upplysningskurs eller en serie före¬
drag. Lyckligtvis är ju inhämtandet
av kunskaper något, om vilket alla
kunna enas, oavsett vilken politisk
färg man har och dessutom ett ut¬
märkt sätt för olika tänkande att mö¬
tas i ett gemensamt intresse.
Sedan planen för en sådan kurs ge¬

mensamt uppgjorts, gäller ju frågan
anskaffandet av lokal och talare —

vad lokal beträffar kan det ju ofta
nog vara besvärligt att få någon lämp¬
lig och neutral nog för olika grupper
inom samhället, men därför hörde all¬
tid i städerna rådhussalen eller magi¬
stratens samlingsrum kunna erhållas
och på landet kommunal rummet; na¬
turligtvis skulle det upplåtas gratis.
De frågor, i vilka kvinnorna nu

närmast behöva upplysning äro ju de
nya rättigheter, som genom författ¬
ningsreformen av december 1918 har
kommit dem till del, samt sättet huru
de bäst skola kunna utnyttja dem till
samhällets bästa.
Härefter kommer ju upplysning om

det närmast liggande, nämligen kom¬
munen och dess angelägenheter, vilka
ju ofta beröra kvinnorna lika ingåen¬
de som männen. Härvidlag kan den
kloka, erfarna och praktiska kvinnan
genom att grundligt sätta sig in i dess
olika arbetsgrenar verkligen göra en
stor och värdefull insats till gagn för
det samhälle hon lever uti. Men det
är ju också nödvändigt att kvinnornas
synkrets vidgas att sträcka sig över
kommunens gränser och riktas över
ett större verksamhetsfält, nämligen
statens. Vad hemmet och kommunen
är i smått, det är ju staten i stort
och ha kvinnorna väl fått en klar in¬
sikt om kommunens vård och förvalt¬
ning, så faller det sig naturligt att
de sedan sätta sig in i statens angelä¬
genheter.
Här nedan följer nu förslag till en

del olika ämnen vilka böra ifrågakom-
ma vid en upplysningskurs i samhälls¬
frågor.

I.
1 De nya kommunallagarna av 1918.
2. Kommunalförvaltnings organisa¬

tion och arbetsformer.
8. Kommunens nämnder och dess ar-

hetsuppgifter.
4. Kommunens finansväsen.
5. Bostadsfrågan.

II.
1. Fattigvårdslagstiftningen.
2. Barnavårdslagstiftningen, jämte

lag om utom äktenskapet födda barn.
3. Äktenskapslagstiftningen.

III.
1. De praktiska ungdomsskolorna.
2. Skyddslagstiftningen.
3. Kvinnans ställning inom yrkena.
4. Pensionslagstiftningen.

IV.
1. Sveriges statsskick.
2. Sveriges statsförvaltning.

3. De politiska partierna och dess
principer.

4. Proportionella valmetoden.
Som synes finnes det ju en hel del

ämnen att välja på och man kan ju
vid en upplysningskurs välja vad som
bäst behövs på respektive orter. Dock
innehåller de fyra grupperna sådana
frågor, vilka kvinnorna ovillkorligen
så småningom böra sätta sig in uti och
ha reda på som medborgare i kommun
och stat.
Den största svårigheten vid anord¬

nandet av en kurs är ju alltid att er¬
hålla kunniga föreläsare, som på ett
klargörande sätt kan meddela kunska
per. I en tid som denna, då det snart
sagt behövs upplysning överallt och
de vanliga föreläsarna icke räcka till,
så får man nog försöka att så långt
det går reda sig med lokala krafter.
Borde inte, t. ex. i städer borgmäs¬

taren eller stadsfullmäktiges ordföran¬
de och på landet kommunal- eller mu-
nicipalfullmäktiges ordförande kunna
stå till tjänst med att meddela sina
goda borgare och samhällsmedlemmar
upplysning uti det som hör till sam¬
hällets styrelse och förvaltning? Det
borde nästan ligga inom ramen för de¬
ras arbetsfält, och nog kunde någon
eller några av samhällets styresmän
kunna föreläsa om ämnena i grupper¬
na I och II. Och dessutom bör det väl
också bland samhällets lärare och lä¬
rarinnor finnas de, som skulle kunna
meddela upplysning i skolfrågor och
övriga ämnen, som finnas under grup¬
perna III och IV.

De som tänka på att under vå¬
ren anordna upplysningskurser, böra
passa på att under riksdagsmän¬
nens påsklov få samhällets eller val¬
kretsens riksdagsmän från olika par¬
tier att redogöra för sina partier och
dess principer, dess mål och syften.
Många av dem äro ju vana att tala
på valmöten och i riksdagen, så detta
bör lätt kunna låta sig göra.
Ett viktigt led vid ordnandet av en

upplysningskurs är att vinna respek¬
tive ortstidningars intresse för saken
och att genom dem få alla föredrag
noggrant refererade, så att referaten
kunna nå alla dem, som bo för avläg¬
set att deltaga i kursen. Ävenså är att
rekommendera att mot en billig pen¬
ning få avdrag av referaten i så riklig
mängd, att de kunna spridas bland
kursens deltagare.
Så ännu ett råd! Tag en låg avgift

för deltagandet i kursen! Allmänheten
sätter mer värde på det som de få be¬
tala något för, än det som de få gra¬
tis! Utgifterna för kursen måste kun¬
na täckas av deltagarnas avgifter och
kanske kan det bli en slant över, som
kan användas till vidare upplysning
bland samhällets medlemmar. Det vo¬

re ju storartat om rösträttsföreningar¬
na tillsammans med andra kvinnoor¬
ganisationer på detta sätt kunde på en
mängd platser inom vårt land taga
initiativ till upplysningskurser för bå¬
de kvinnor och män. Sådana kurser
ha väckt stor sympati på de platser
där det är gjort och skulle göra det i
allt högre grad om det bleve gjort i
större utsträckning. Det bleve det bäs¬
ta beviset på att kvinnorna togo sina
medborgerliga plikter på allvar!

Ebba Palmstierna.
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Kvinnorna och pressen.
En ny dansk kvinnotidning.

De danska kvinnorna ha som bekant sin
rösträtt och behöva icke några agitations¬
organ, liksom vi här i Sverige inom kort
icke heller komma att behöva en "rösträtts
tidning". Emellertid har i Danmark upp
stått en ny kvinnotidning, som, synes det
oss, på ett lyckligt sätt visar hur en sådan
tidning kan ha en stor mission att fylla,
om den skötes rätt. Den heter "Tidens
Kvinder" och har till redaktörer Margrete
Bäncke och Thora Daugaard med William
.Jensen som ansvarig utgivare. Den inne¬
håller politiska och sociala uppsatser, lit¬
teratur och teater och framför allt vad
som rör "tidens kvinna" ur alla synpunk¬
ter. Tidningen är organ för D. K. N. (Dan¬
ske Kvinders Nationalraad) med alla dess
tillhörande föreningar.

En ny finsk tidning — Astra.

I Hälsingfors utkommer från 1 januari
en ny finsk kvinnotidning, utgiven av sven¬
ska Kvinnoförbundet i Finland. Den är så¬
lunda organ för Finlands svensktalande
kvinnor. Dess redaktör är fil. mag. Mar¬
git v. Bonsdorff och redaktionskommittén
hestår av Annie Furuhjelm, Emma Saltz-
man, Ingrid av Schultén och Helena Wes-
termarck.
Astra skall innehålla artiklar i aktuella

sociala och politiska frågor av särskilt in¬
tresse för kvinnorna, vidare en konst-, lit¬
teratur- och teateravdelning samt en hem¬
mets spalt. Dessutom vill den särskilt ar¬

beta för att samla alla svenska kvinnor

kring svenskhetens sak.
Även i Finland ha kvinnorna sålunda

känt behov av en särskilt allomfattande

kvinnotidning i stället för att i starkare
grad betjäna sig åv den redan förefintliga
pressen.

\7acl liar liäat sedan sist?
I Kristiania har Kvinnorådet hemställt

hos kommunen om att flera kvinnor måste
bliva invalda i Kristianias provianterings-
råd, där det nu sitter två erfarna husmöd¬
rar. Provianteringsrådet har anmodats ytt¬
ra sig och har svarat, att då det ingen gång
hänt att de manliga och kvinnliga repre¬
sentanterna haft olika mening, på så sätt
att de kvinnliga aldrig som sådana stått
emot de manliga i voteringar, fanns det in¬
gen anledning att invälja flera kvinnor.

Kvinnor i nämnder och styrelser.
Vid kommunala val i Köping utsågos till

ledamöter i nykterhetsnämnden: Fru Alma
Walldén och fröken Amalia Ilolm, i fattig¬
vårdsstyrelsen fröken Anna Rosén, i hjälp-
kommittén fru E. Ljungvall samt fröknar¬
na Amelie Salén och Anna Rosén, och till
examensvittne vid realskoleexamen fru
Emelie Johansson.

Arbetet ute i landet.
Karlskoga F. K. P. R. hade den 26 nov.

anrordnat möte, varvid förekom styrelseval,
som utföll sålunda: Fröken Hulda Fors¬

gren, ordf., fru Helena Larsson, v. ordf.,
fru Ninnie Elgeskog, sekr., fröken Anna
Westerdahl, kassaförvaltare, samt fruarna
Ebba Danielsson och Katharina André. Till

ceutralstyrelscmedlem omvaldes fröken
Forsgren och fru Elgeskog. Till revisorer
omvaldes fröken Hilda Hultin och fru Hil¬
dur Sjöstrand. Fru Hulda Lindholm samt
fröknarna Hildur Ohlsson och Hy Leffler
utsågos till representanter för föreningen
vid Länsförbundets möte.

Kristianstads F. K. P. R. hade den 6 fe¬
bruari sitt första möte för året. Efter ord
lorandens hälsningstal utsågs till represen¬
tanter och suppleanter för föreningen vid
Skåneförbundets årsmöte fruarna Elsa
Nordlund och Elin Nyström samt fröknar¬
na Anna Jönsson och Lydia Torstenson.
Sedan höll e. o. hovrättsnotarien Elisabeth
Nilsson ett sakrikt och intressant föredrag

J^uscruarna
maskiner

bästa svensxa fabrikat

Samhällskunskap.
Nya skrifter utgivna av Landsforeningen för

kvinnans politiska rösträtt:

Hustruns ställning enligt förslaget
till ny giftermålsbalk

av Emilia Broomé. Pris 40 öre.

De praktiska ungdomsskolorna
av Tilly Borg. Pris 10 öre.

Kvinnornas ställning inom yrkena
av Axianne Thorstenson. Pris 10 öre.

om Kvinnans personliga och ekonomiska
ställning enligt förslaget till giftermåls¬
balk. Fru Elsa Nordlund redogjorde för
författningsreformen och uppmanade till
verksamhet för de stundande marsvalen,
Resolutionen för fred på Wilsons program
upplästes och antogs.

Härnösands F. K. P. R. hade sitt års¬
möte den 1 februari. Redogörelse för cen-

tralstyrelsemötet lämnades av fröken Ast¬
rid Hamberg. För föreningen framlade
styrelsen förslag till en politisk upplys¬
ningskurs för Härnösand. Kursen skall ef¬
ter mönster från Stockholm omfatta 9 före¬
läsningar, två om kommunalförvaltningens
organisation och arbetsformer av redaktör
G. Mångberg, två föreläsningar om Sveri¬
ges statsskick av lektor P. M. Nylund, en
föreläsning om folkskolans överbyggnad av
fröken Emma Westerström, samt fyra fö¬
reläsningar om de politiska partierna och
deras principer: högern, redaktör G. Mang¬
berg, liberalerna, redaktör I. Österström,
socialdemokratiska partiet, lektor J. 0. Nils¬
son och socialdemokratiska vänstern, riks¬
dagsman I. Vennerström. Kursen tog sin
början den 11 februari. Styrelsens åtgär¬
der godkändes av föreningen. Vidare an¬
togs resolution för anslutning till Milsons
program. Mötet, som var talrikt besökt, av¬
slutades med ett animerat samkväin.
Köpings F. K. P. R. hade med anledning

av den kommunala författningsreformen in¬
bjudit kvinnorna i samhället till möte den
12 februari, då redaktör Alfr. Stärner hö
ett i hög grad fängslande och upplysan e
föredrag över ämnet "kvinnorna inför for
fattningsreformen". Efter det offentliga
mötet vidtog föreningens årsmöte, varvi
bland annat förekom diskussion över vi ren
ställning föreningen bör intaga vid de o
restående stadsfullmäktigevalen. Nya
lemmar ingingo i föreningen. Ett sai
kväm med sång och musik avslöt aftone

Rösträtt för Kvinnors
femte nummer för 1919 innehåller bl. a-

Av Karo-Marsvalen. Av A. W.
De kvinnliga läkarna och statstjänsten.

liva Widerström. . jbWj
Hur väljer inan? En lektion i valteknik.

Abergsson.
Internationellt kvinromö e i Bern.
Om fullmaktsröstning.
Kommunalstyrelsen på landet.
De internationella arbetarelagarna. «rpson.
De franska rösträttskvinnorna uppva a urser.
Några råd vid anordnandet av upplysnings*

Av Ebba Palmstierna.

Kvinnorna och pressen.
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Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.
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Andarna vakna
- det är en lust att leva, skulle man

egentligen fortsätta, om icke denna
sällsamt dystra och sjukliga vinter och
len ångestfulla ,oron ute i världen
gjort livet till allt annat än en lust.
Så mycket större värde måste man då
sätta på de få verkliga glädjeämnen,
som stå en till buds. Ett sådant får
man onekligen kalla den märkbart
framträdande livaktigheten hos kvin¬
norna inför de stundande valen, det
stora intresse de väcka även i kretsar,
som hittills stått oförstående gentemot
allt som rört både hemorten och sta¬
ten och framför allt den starkt fram¬
trädande lusten att lära sig förstå den
kommunala och statliga organisatio¬
nen, ett brinnande begär att inför de
val som nu stunda och med de medbor¬

gerliga rättigheter som nu vunnits gå
arbetet för det allmännas väl med

öppna ögon, egna meningar och insikt
vad saken gäller. Upplysningsarbe¬

tet bland kvinnorna mötes just nu av

förståelse som aldrig förr. I ska¬
ror strömma de till de politiska upp¬

lysningsföredragen, och det händer
Herfaldiga gånger ute på rama lands¬
bygden att kommunalrummet, angrän¬
sande rum och t. o. m. farstun fylles
av en förväntansfull publik. Många
vända om i brist på utrymme. Den

ar nästan rörande, denna iver att lära
förstå det myckna nya, som nu

kommit på en gång.
Bland städernas publik, som också

ar talrik och trofast på upplysnings-
Wserna, lägger man märke till en hel
el av förut samhälleligt fullkomligt
'Qdifferenta kvinnor, och man är näs-
'aQ böjd att anse deras intresse och
Uppmärksamhet som en avbetalning på
'len skuld, vari de stå till dem, som år
eBer år offrat tid, krafter och tankar
^ arbetet för de rättigheter, vilka de
'a8a emot utan att förut ha ägnat dem
kflappt en tanke.
Benna kvinnornas livaktighet kan

lnfe annat än båda gott för själva va-
en. Det skall inte kunna sägas om
Veriges kvinnor att hela defas långa

^rättsstrid slutade i ett valfiasko,tt vid detta första valtillfälle kunna
^mobilisera närmelsevis alla kvinn-

Kvinnornas medborgerliga uppgifter.
I en bekant barn- och ungdomsbok,

"Lille Lorden" (Little Lord Fauntle-
roy) låter förf, en moder säga till sin
lilla gosse: "Det bästa av allt är, att
världen blir en smula bättre, därför
att min gosse har levat."
Världen skall bli en smula bättre,

därför att en människa har levat —

det är summan av all etik och moral.
Den satsen ger uttryck åt den enskil¬
des ansvarskänsla inför samhället och
särskilt kvinnans, moderns, uppfost¬
rarens ansvar, de äldres ansvar gent¬
emot det uppväxande släktet.
Vad oss kvinnor beträffar, så är det

nu inte längre fråga om, huruvida vi
skola ta del i samhällsarbetet eller ej.
Vi ha blivit beklädda med ett utvidgat
kommunalt medborgarskap, och det
fulla politiska medborgarskapet står
omedelbart för dörren. Vi måste helt
enkelt ta upp arbetet som en plikt, som
vi äro skyldiga att påtaga oss för det
vardandes skull. Och det är just det
djupast kvinnliga i oss, som vi därvid
måste låta komma till sin rätt. I kraft
av vår säregna väsensart, vår medföd¬
da uppgift att vårda och omhulda allt
spirande och växande liv omkring oss,
borde vi kunna göra en verklig insats
i reformarbetet, när vi få makt att ge¬
nomföra vad vi vilja.

Men vi måste veta vad vi vilja och
skaffa oss kunskap och insikt om de
bästa medlen att nå vårt mål. Vi mås¬
te lyssna efter rösten i vårt eget inre,
våra egna kvinnliga synpunkter måste
göra sig gällande och efterapandet och
eftersägandet lämna plats för själv¬
ständigt prövande.
Vad böra vi då inrikta vårt arbete

Över alla andra krav framträder nu
det urgamla kravet på rättssamhällets
grundande. Våldets herravälde är vis¬
serligen ännu inte ute, men det har för¬
lorat sitt bästa anseende, sin glans och
— något, som vår tids människor ha
sinne för — det har visat sig vara den
sämsta möjliga affär, det betalar sig
inte.
Som en naturlig reaktion mot våldet

till förmån för rätten kom tanken på
ett folkens förbund. Hur nu detta än
skall komma att förverkligas, ett är
säkert: den enda varaktiga grunden
för detsamma måste läggas i männi¬
skornas goda vilja, deras pånyttfödda,
av religiöst allvar genomandade vilja
att var och en för sin del, individens
såväl som nationens, låta andra veder¬
faras samma rätt som man fordrar för
egen räkning. Det är denna goda, all¬
varliga vilja vi kvinnor först och

liga väljare är naurligtvis otänkbart.
Det vore också utan motstycke enligt
andra erfarenheter i samma väg. Men
en efter rimliga fordringar beräknad,
aktningsvärd procent hör man kunna
få fram.

Det f. n. mest bekymmerfulla är väl
kandidatnöden bland kvinnorna till
kommunala förtroendeposter. Natur¬
ligtvis råder i egentlig mening ingen
sådan brist. Nog finns det på varje
ort, hur liten den än är, kunniga och
duktiga kvinnor att välja på. Men fö¬
retagsamhet och en smula självkänsla
är vad som ofta fattas. Den ena "för¬
står ingenting", den andra "törs aldrig
öppna munnen", den tredje känner det
svårt att offra något av sin tid. Allt
detta måste övervinnas. Ingen männi¬
ska födes till kommunalfullmäktig el¬
ler landstingsman. För alla, även för
den allra dugligaste och mest beprö¬
vade man, har en gång varit den första
och allt det, som nu synes honom gam¬
malt och vant var en gång nytt och
ovant.

I och med de nya rösträttsbestämmel¬
serna inträffar det egendomliga, att
kvinnorna i de landskommuner, som

ännu hava kommunalstämma, genom

sin 'numerära överlägsenhet faktiskt
kunna styra och ställa med socknens
angelägenheter rätt så egenmäktigt.
Genom det direkta inflytandet på des¬
sa angelägenheter som kommunal¬
stämman äger, hava landsbygdens
kvinnor mer att säga än sina medsyst¬
rar i större samhällen, där fullmäkti¬
geinstitutionen är införd. Men det vo¬
re naturligtvis varken lyckligt eller
tillrådligt att en sådan taktik försök¬
tes. Inte är det heller stor fara för att
den skall tillgripas.
I gemensamt arbete med männen

för samhällets väl skola vi gå till dessa
första val. Och en hön till rösträttsför¬

eningarna landet runt: låt ej upplys¬
ningsarbetet vila! Den tid som nu be-
skäres er, kommer aldrig åter!

Elsa Alkman.

främst måste göra till vår och ingjuta
i samhällslivet på alla de skilda områ¬
den, där vi verka, i vår egen närmaste
krets, men också i allt vidare kretsar.
Men viljan till rätt och rättfärdighet

måste danas och fostras hos det unga
släktet, om en ny värld skall kunna
stiga upp ur askan av det förbrända.
På kvinnorna kommer i ännu högre
grad än hittills huvudansvaret av den¬
na fostran att vila. Varje ny liten va¬

relse, som kommer till världen, bör bli
en fredens tjänare och icke en krigets,
en kärlekens apostel, en hoppets ljus¬
gestalt, som oemotståndligt drager
människorna med sig mot en bättre
framtid.
Vår främsta medborgerliga uppgift

måste alltså bli att dana medborgare
för det nya rättssamhället. Och vi
måste börja radikalt från början med
en barnavård, som ger den bästa möj¬
liga andliga såväl som kroppsliga hy¬
gien. Låt oss då att börja med ur bar¬
nets omgivning utmönstra allt, som
kan ge näring åt de lägre instinkter¬
na, sådant som olämpliga leksaker
(tennsoldater och vapen t. ex.) och an¬
nat, som tanklösheten för i deras väg,
och i stället laga att allt, som kan tjä¬
na att väcka det sant mänskliga, det
humana, bildar den miljö, i vilket bar¬
net lever, andas och har sin varelse.
När det längre fram genom under¬

visningen i historia och andra skoläm¬
nen kommer i beröring med krigets
verklighet, då bör kriget naturligtvis
liksom varje annat historiskt faktum
få sin rätta belysning, men då utan
några som helst nationalistiska ljusef¬
fekter, som kunna menligt inverka på
unga sinnens oförvillade syn. För att
få en saklig, fullt opartisk historieun¬
dervisning till stånd behöva nog både
läraren och läroboken i åtskilligt för¬
ändras. De för fredsuppfostran intres¬
serades uppmärksamhet är redan rik¬
tad åt detta håll, och pedagoger i olika
länder ha trätt i förbindelse med var¬

andra för att få ett samarbete i gång.
Men hemmets atmosfär kommer all¬

tid att förbli det för barnets utveck¬
ling mest avgörande. Att födas i ett
gott hem är och förblir därför varje
barns självklara rätt. Det är något,
som klart och tydligt borde inskärpas
i varje ynglings, varje ung flickas
medvetande, så att de ej av lättsinne
eller tanklöshet sätta barn i världen
att utkastas bland främmande eller i
bästa fall beskäras ett surrogat för
hem, där de varken få den kärlek eller
den omvårdnad de behöva och så bli
mer eller mindre misslyckade indivi¬
der.
Barnavård och barnavärn, ungdom¬

ens uppfostran i hem och skola böra
sålunda bli samhällsangelägenheter,
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som av de kvinnliga medborgarna kom¬
ma att omfattas med alltjämt växan¬
de intresse och där de helt naturligt
kunna göra anspråk på att betraktas
som sakkunniga.
Att bostadsfrågans lösning — i och

för sig ett problem av största vikt —

med hänsyn till dessa samhällsangelä¬
genheter icke längre får skjutas åt si¬
dan är självklart. Sådana bostadsför¬
hållanden som de i Stockholm rådande
borde helt enkelt inte ha tolererats.
Kvinnorna borde genom massmöten
och på annat sätt på det starkaste ha
opponerat sig mot sådana karrikaty-
rer av hem som de i större eller mindre
bås avbalkade skolsalarna i Stockholm,
vilka, den dag som i dag är, ännu äro
i bruk — därför att något bättre inte
finns att tillgå, lokaler, där endast
otrevnad, osnygghet och torvtighet äro
gemensamma och allt privat familjeliv
är omöjligt! Här måste kommunen så¬
väl som det enskilda initiativet gripa
in — kosta vad det vill. Det gäller att
inte släppa taget, att oupphörligt fram¬
hålla samhällsfaran av att låta män¬
niskor, barn såväl som vuxna, fram¬
leva sin tillvaro i sådana förhållanden,
som systematiskt beröva dem all am¬

bition, allt sinne för ordning och ren¬
lighet, göra dem slöa och likgiltiga, så
att de till slut inte ens känna längtan

Kvinnornas ansvar infor nya rättigheter.
Ett föredrag av Anna Whitlock.

Den upplysningskurs, som L. K. P. R. an¬

ordnat i Stockholm i K. F. U. M:s lokal
och som varit mycket livligt besökt, avslu¬
tades den 28 februari. Den sista av de tolv

föreläsningarna hölls av fröken Anna
Whitlock och bar titeln Kvinnornas an¬

svar inför nya rättigheter. Vi lämna här
ett utförligt referat över det väckande före¬
draget. Inledningen därtill utgjordes av en
återblick över kvinnorörelsens vägar och
resultat, som vi här utelämna, då denna
del av föredraget var avsedd för de upp¬

lysningssökande unga, som icke varit i till¬
fälle att förut få del av en sådan samman¬

fattning.
Vi behöva det historiska perspekti¬

vet, när vi vilja följa en idé, många
trådar slingra sig i det mänskliga li¬
vet om varandra, verkligt isolera en
idé kan man därför aldrig. Kvinnofri¬
görelsens idé har en kort historia, den
är knappt mer än ett sekel gammal, i

Sverige ej stort äldre än en generation,
vi, som nu äro gamla ha upplevat den¬
na historia.
För dem, som burit bördan under

dessa skeden, synes ändringen ha gått
långsamt nog, men när man betänker
vilket ofantligt genoinbrott denna fri¬
görelse är i mänsklighetens historia
ser man att en stor förändring aldrig
skett så hastigt. Verkningarna av
kvinnornas deltagande i det offentliga
livet måste bli omfattande, men ingen
kan tala om dess djup eller vidd, in¬
gen av oss får se mer än övergångsti¬
den. Redan nu finnas skilda uppfatt¬
ningar om vad kvinnornas insats kan
komma att betyda, och det kan sägas
att dessa variera mellan allt och intet.
De, som mena det första, tala om den
manstyrda världen och hur kvinnorna
skola göra slut på detta. Några äro
rädda för kvinnornas lätthet att gri-

efter något bättre. Den sämsta möjli¬
ga ekonomi blir dock till slut att inte
ta vara på människomaterialet. Bättre
att lägga ut aldrig så stora summor
på ordentliga bostäder än att ge ut
dem till anstalter för vanartiga och
alkoholister, till fångvård och fattig¬
vård och allehanda inrättningar, som
samhället för sina underlåtenhetssyn¬
ders skull måst lägga sig till med.
Bättre att förekomma än förekommas.
Ju mer samhället kostar på sig för åt¬
gärder av förebyggande art, desto min¬
dre behöver det ge ut för i sig själv
tämligen hopplösa försök till botande
av redan skedd skada.
Ju mer man studerar sig in i de so¬

ciala frågorna, desto klarare ser man
deras inbördes sammanhang.
Från bostadsfrågan komma vi helt

naturligt in på nykterhetsfrågan. Att
sunda, trevliga bostäder äro ett av de
verksammaste medlen att främja folk¬
nykterheten ligger i öppen dag. Lika¬
så är förhållandet med vikten av till¬
räckligt utrymme för familjer med
många medlemmar av olika ålder och
kön, då det gäller sedlighetens beva¬
rande. Inneboendets fördärvlighet är
man ju allmänt ense om. Det gäller nu
bara att gå från ord till handling.
Utom uppfostringsfrågorna, nykter¬

hets- och bostadsfrågan är det ännu en
sak, som bör ligga kvinnorna särskilt
om hjärtat. Det är de gamlas sak. Li¬
ka mycket som det lilla barnet med
rätta kan göra anspråk på vår om¬
vårdnad, i lika hög grad kunna de

gamla fordra, att vi taga oss an dem.
När dagsverket är slut och krafterna
inte längre räcka till att börja arbetet
på nytt, då bör vilan och en från eko¬
nomiska bekymmer något så när tryg¬
gad ålderdom bli mödans lön. Att ef¬
ter ett hederligt och arbetsamt liv på
ålderdomen falla fattigvården till last
måste kännas hårt och orättvist. Jl-
derdomspensioneringen, som skulle rå¬
da bot härför, kan, som vi ju veta, ej
sägas ha lyckats i sin uppgift. Sär¬
skilt äro ju kvinnorna där missgyn¬
nade.
Att kvinnorna för sin egen skull så¬

väl som för samhällets i sin helhet
måste sätta sig väl in i den sociala
lagstiftningen överhuvudtaget är så¬
ledes nödvändigt. Detta gäller inte ba¬
ra ålderdoms- och sjukförsäkring utan
även skyddslagstiftning och för övrigt
allt, som berör vår tids arbetsförhål¬
landen, som t. ex. den brännande frå¬
gan om lika lön för lika arbete, vilken
i följd av kriget blivit aktuell och lik¬
som de allra flesta hithörande frågor
kommer att bli föremål för internatio¬
nell lagstiftning. Som vi se av senaste
underrättelser från utlandet, äro dessa
frågor redan under debatt, och även
kvinnorna komma nu fram med sina
rättmätiga krav. Det gäller för oss
här hemma att vara vakna och följa
med vad som där ute försiggår och
med vår andel i arbetet på lösningen
av dessa frågor bidraga till ett för
framtiden lyckligt resultat.

Helene Philipson.

pas av nationalism; men under kri
get ha vi sett två strömningar, en
nationalistisk och en internationajjs.
tisk, och dessa äro ej delade efter
kvinnor och män, utan ha i upgefär
lika mått gripit bådadera. Det är orim¬
ligt att tänka att kvinnorna som hel¬
het skulle vara så före männen att de
skulle, som det säges, ha kunnat hin¬
dra kriget. Ej heller är det sannolikt
att de skapa lyckoriket inom kort.
Den motsatta åsikten menar, att

kvinnornas insats betyder endast en
ökad och svårhandterligare numerär.
Det vore sorgligt om dessa finge rätt.
Dessa underskatta dessutom könsolik¬
heten. Vad är det då i den kvinnliga
typen, som kan ge hopp om en insats
i samhällslivet? Naturens givna kall
vad kvinnorna angår är livsvårdan-
dets instinkt, samliällsmoderligheten,
som skapat hemmen och som längtar
att vårda mänskliga öden. Kvinnorna
ha även den insatsen att göra att söka
hindra att kampen för brödet drar
mödrarna från hemmet och uppfost¬
randet av barnen. De kunna mera ver¬
ka för detta, om de ha medborgarrätt.
Även de ogifta — och deras antal väx¬
er — äga den moderliga instinkten; av
dem hoppas vi mest.
Kvinnorna måste bli ett stöd för de

livsbevarande och livsstödjande idéer¬
na, främst fredsidén. De begabbade
fredsdrömmarna — nu äro de det mest
eftersträvade politiska målet. Folkens
mening är en makt som aldrig förr,
och kvinnorna äro krigets naturliga
fiender. Alla mått och steg, som leda
till fred är deras sak, alla mödiar ha
sitt fredsarbete givet: att leda barnen
i den rätta riktningen härvidlag; gjor¬
de alla detta, vore nästa generation
vunnen. Deras plikt är att med fulla
händer utså fredsvilja åt alla hålL
Kvinnors krigsentusiasm är naturstri-
dig, är den avart av fosterlandskärle¬
ken som är nationalism, då däremot
kärleken till fosterbygden är en
mänsklig och sann känsla. Nykterhets¬
frågan är en angelägenhet, som så na¬
turligt ligger kvinnorna om hjärtat,
att motståndarna till kvinnorösträtten
på sina trakter just varit de, som ej
vilja veta av nykterhetsarbete. Nära
till hands för kvinnorna ligger också
att stödja barnavård, moderskydd,
skydd åt ogifta mödrars barn, folk¬
undervisningen, bättre och mer grann-
laga fattigvård, hjälp åt av naturen
misshandlade, åt gamla och sjuka.
Till det kvinnorna ha att arbeta för

hör också att allt vad som omfattas
i likställighet med männen — främst
lika lön för lika arbete. Den, som ser
på utvecklingen i den senaste genera¬
tionen, tvivlar ej på, att den individu-

Sällskapslivet i Stockholm ander
1380- och 1890-talet.

En bok, som alla vakna kvinnor
böra läsa.

Rösträtt för Kvinnor har sin särskil¬
da anledning att vid sidan av alla de
lovordande omnämnande, som i julas
kommo fru Gurli Linder till del för
hennes roliga essay till Carl G. Laurin
över sällskapslivet i Stockholm på 1880-
och 1890-talet, fästa uppmärksamhet på
höken.
Det är i hög grad en kvinnobok. De

citat vi göra här nedan om ett par av
kvinnorörelsens pioniärer, ge ett smak¬
prov på hur varmt författarinnan teck¬
nar deras minnesbilder; hon ger dess¬
utom i raska drag en karaktäristik av
denna den tidiga och opolitiska eman¬

cipationsrörelsen bland kvinnorna —

lika olik vår kvinnorörelse som den ti¬
den i det stora hela är olik vår.

Se här ett citat ur teckningen av
Esseide och Ellen Anckarswärd:
"Av oss unga iakttogos med stor re¬

spekt den nystartade moderna kvinno¬
rörelsens grandes dames: Sophie Ad-
lersparre, Ellen Anckarsvärd och Fred¬

rika Limnell. Den fjärde i klöverbla¬
det, den hjärtegoda "gumman Oliver"
(fru Rosalie Olivecrona) minns jag
från andra kretsar, men jag tror inte
hon förekom hos Curmans. När man

nu under mer än tre decennier följt
kvinnofrågans utveckling hos oss, har
man haft tillfälle konstatera, att det
var en hållfast och sund grund som
då lades och att den stått för mycket
starka påfrestningar. Och man känner
tacksamhet mot dem som lade grun¬
den. Emellertid är det ju vanligen så,
att de blir företrädesvis ett namn vil¬
ket som det bärande i en rörelse går
till eftervärlden. I detta fall har det,
och med full rätt, blivit Sophie Adler-
sparres. Denna mycket begåvade, klo¬
ka och energiska kvinna sågo vi alla
upp till såsom Fredrika-Bremer-för-
bundets stiftarinna och ledarinna, med
all verksamhet detta innebar, vidare
som redaktören av den förträffliga
Tidskrift för hemmet och sedan för

Dagny, och som den nobla och initia¬
tivrika främjerskan av våra intressen.
Hon var minst lika angelägen att vin¬
na anhängare bland männen som bland
kvinnorna, och hon gjorde det också,
tack vare den ödmjuka och till utseen¬
det oskyldiga form hon givit sitt pro¬
gram: kvinnans höjande i sedligt, in¬
tellektuellt, socialt och ekonomiskt
hänseende. För övrigt ansåg Esseide
att kvinnans utbildning dittills ej hål¬
lit jämna steg med den liberala lag¬
stiftningen. Det blev sålunda hennes
huvuduppgift att på allt sätt främja
denna utbildning, och hon tröttnade
aldrig att framföra kraven på förbätt¬
rad undervisning för den kvinnliga
ungdomen, vilket småningom ledde till
en intellektuell överskattning. Hennes
uppfattning delades av många. Så ytt¬
rade t. ex. professor Curt Wallis i ett
föredrag: "Kvinnan har en förvånan¬
de brist på initiativ, men hon har på
samma gång ganska stora anspråk på

arbetet. Hon har ej blick för att det
är arbetet av vad slag det vara ma
som gör henne självständig... Man¬
nen tänker aldrig på att undandraga
sig arbetet; det är för honom så helt
naturligt, när han hör talas därom
från sin späda barndom; kvinnan far
ej sin uppmärksamhet fäst därpå. Hon
får ingen andlig atmosfär av arbete.
Det allra viktigaste medlet till refor¬
merande av kvinnouppfostran är en
förändring av samhällsandan. Utvec -
lingen har hittills gått i den bestämda
riktningen att skaffa oss alla lika ra
tigheter. Den har uppammat en mang
kvinnor till arbete för kvinnans rät-
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tigheter. Att detta arbete varit no
vändigt vill jag ingalunda forne
Men jag tror att nu börjar en
art av denna utveckling, den nämlig
att kvinnan kommer underfund med a
ett annat mål finnes att sträva e »
och det är ökade skyldigbeter,
hjälper det kvinnan att hon får ratt iai
deltaga i val av stadsfullmäktige
riksdagsmän, då hon icka kan an
da denna rätt? Vad gagnar det Jjenn
at hon göres myndig vid 21 ars a »
då hon ej lärt sig att Hanelba^ a
gar? Den enda möjligheten for a
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begåvningen blir avgörande vid
[sättandet av platser, och först när
a vägar bli öppna, kommer den inre
Theten att göra sig gällande. Det
först efter fri tävlan under längre
som man kan bestämma gränserna
kvinnans värv.

\ekas kan ej att arbetsamhet och
jrsamhet höra till kvinnornas egen-
3per; nu senast under kriget bar de-
anpasssningsförmåga, uthållighet
förmåga av initiativ också visat
Nu när hem skola byggas, beilü¬
det att kvinnorna få vara med.
de bragte reda och skönhetsvård
häri, vore det en stor sak. Vi hop-
is att de skola verka humaniserande
samhället, deras insats kan dock
ilke bedömas först om hundra år.
vore för mycket att hoppas att de
skulle kunna humanisera partistri-
nia, fastän just en sådan insats vo-
viilgörande, och något kunna de må¬
dda göra just genom att de ej ännu
initierade i partiernas irrgångs-

longer, ännu äga en viss oskuld över

ed stor uppmärksamhet följas de
av vänner och fiender. Visserli-

m ha rösträttsföreningarna bedri-
upplysning, man kan dock ej be-
•a att folk skall äga samma intres-
innan de äga avgörande, vår lösen
nu upplysning och åter upplysning.
okunnighet följer lättrogenhet,

denna är det lätt att falla offer,
kvinnor komma av samvets-

annhet att avhålla sig från att rös-
De få vara noggranna med att läm-
ut sina fullmakter utan att säkert

:ta hur de användas. Vi hoppas dock
t fullmaktssystemet ej blir långvä¬
xt. Svårigheten vid upplysningen är
iden kräver ett så ytterst omfattan-
arbete."
Perspektivet för kvinnornas arbete

sig, vi gamla hoppas av de un-
u att de skola ta på sig ett allt större
Mar, vi lämna kvinnorösträttsarbe-
Ifärdigt, de ha verket att utföra. De-
fäsansvar är således större, de ha att

med i skapandet av rättfärdig-
lens rike, ett samhälle, som ger bröd
alla men även rosor.

Fi vänta på skaror, som med mod
entusiasm göra verket.

Skola vi gamla vänta förgäves?

fd

Vilka verkningar skall kvinnorösträtten medföra för det
politiska livet?

En situationsbild från Ungern.

En direkt makt över sin person och sin
äendom, en individuell åsikt, till vilken
au tar hänsyn i alla frågor av allmänt
itresse, äro bättre än indirekt inflytande,
11 långt detta än sträcker sig.

Elizabeth Cady Stanton.

Under ovanstående rubrik skriver den
även här i landet sedan rösträttskongres¬
sen 1911 bekauta ungerska rösträttskvin¬
nan Wilma Glücklich följande, som hon
välvilligt ställt till R. f. K:s förfogande:

Under nuvarande förhållanden är
det svårt att besvara denna fråga, då
vårt land alltjämt står under en god¬
tycklig och mot vapenstilleståndsvill¬
koren ej svarande ockupation från de
nationaliteters sida, vilka den nuva¬
rande regeringen tillförsäkrat den full¬
ständigaste autonomi även såsom un¬
gerska statsborgare. Å andra sidan
visa de inre förhållandena i vårt land
de genom stora ekonomiska svårighe¬
ter skärpta verkningarna av övergån¬
gen från en kapitalistisk till en socia¬
listisk samhällsordning.
För att rätta sig- efter kvinnornas

förändrade ställning har Feministför-
eningen, som burit lejonparten av ar¬
betet för kvinnorösträtten, ändrat sina
stadgar och vid detta tillfälle antagit
namnet "Feministförbundet utan parti¬
politik". Därigen kunna dess medlem¬
mar ansluta sig till det politiska parti,-
som bäst motsvarar deras övertygelse,
på samma gång som de kunna över¬
lägga och rådgöra med varandra, då
det gäller gemensamma kvinnointres¬
sen. Våra medlemmar visa i allmänhet
mycket större intresse för socialpolitik
än för partifrågor; partierna däremot
lägga ivrigt an på kvinnorna, och alla
söka bevisa att just de bäst tillvara¬
taga kvinnornas intressen, säkrast
komma att förverkliga deras strävan¬
den.
Vi hoppas, att vid de förestående va¬

len några av våra ledande medlemmar
skola väljas in i nationalförsamlingen;
under normala förhållanden skulle vi
haft de bästa utsikter för ett stort an¬

tal kandidater; till följd av den fruk¬
tansvärda kolbristen är emellertid tra¬
fiken inskränkt till ett minimum och
det övervägande antalet av våra dot¬
terföreningar ligger på ockuperat om¬
råde, varför en valrörelse över hela
landet är utesluten. Vi måste därför
koncentrera våra krafter på huvudsta¬
den och dess närmaste omgivning.
Även de katolsk-klerikala kvinnorna
vilja uppställa en eller flera kandida¬
ter, och de två borgerligt-revolutionä-
ra partierna uppställa 1—2 kandidater
vardera; som vi hoppas uppställer
även det socialdemokratiska partiet
kvinnliga kandidater.

Eedan innan Michael Kårolyi över¬
tog ledningen av regeringen, hade han
lovat att låta även kvinnorna deltaga
i regeringsarbetet; i första rummet
vände han sig med sitt förtroende till
fru Rosika Schwimmer, som han skic¬
kade som sändebud till Bern. Vi voro
lyckliga över denna utnämning, ty vi
visste, att ingen kunde använda större
sakkunskap, iver och ärlig pacifistisk
övertygelse vid lösningen av denna
svåra uppgift än fru Schwimmer och
att blott mycket få ungrare förfoga
över så vidsträckta och värdefulla ut¬
ländska förbindelser som hon. Tyvärr
försvårades hennes arbete från början
av samvetslösa intriger från de icke
alltid oegennyttiga anhängarna av
1'ancien régime, och slutligen blev hon
nödsakad att nedlägga sitt ämbete. I
alla fall ha vi henne att tacka för att
hon redan under den korta tiden från
29 november till mitten av januari läm¬
nade värdefulla upplysningar åt en-
tentens ledande personligheter, varige¬
nom vi fingo hopp om att nöden i Un¬
gern med det snaraste skulle avhjäl¬
pas och den ungerska nationens själv¬
bestämmanderätt garanteras vid freds¬
förhandlingarna.
Michael Kårolyi, som sedan 11 janu¬

ari är Ungerns provisoriska statsöver¬
huvud, tager kvinnornas deltagande i
det politiska livet på fullt allvar. Till
överläggningarna angående den myc¬
ket allvarliga krisen, som man f. n.
söker lösa genom samverkan mellan
de borgerliga partierna och socialde¬
mokraterna, kallade han även mig för
att få kännedom om de politiskt verk¬
samma kvinnornas åsikt om hur kri¬
sen borde lösas.
I staden Budapests magistrat, som

genom användande av en kontrollkom¬
mission av medlemmar från de olika
partierna utvecklats till folkråd, sitta
två kvinnor jämte 32 män. Dock lyc¬
kades kvinnorna även med denna mi¬
noritet genomdriva sina förslag om al¬
koholförbudets stränga upprätthållan¬
de, om skydd mot exploatering av min¬
deråriga barns arbetskraft, om livsme¬
delsförsörjningen, om skolväsendet, om
undervisning för vuxna o. s. v.
Detta låter mig hoppas att kvinno¬

rösträtten, om också långsammare än
under normala tider, dock skall kunna
göra sig gällande och utöva ett infly¬
tande i fredlig riktning på politiken.

Wilma Glücklich.

En familjebeskattning.
Familjefadern föreslås till beskattning
för sina i hemmet boende barn.

De sakkunniga för revision av in¬
komstskatteförordningen ha framlagt
ett reformförslag av märklig innebörd
rörande familjebeskattningen. De före¬
slå nämligen att den skattskyldiga fa¬
miljefadern skall betala skatt även för
hemmavarande och av houom under¬
hållna barns inkomst och förmögenhet,
därest barnen icke äro över 21 år och
icke själva skola taxeras till inkomst-
och förmögenhetsskatt. Det anses att
den inkomst omyndiga barn, som bo
hemma, ha, till stor del användes för
familjens gemensamma utgifter och i
och med detsamma uppkommer onekli¬
gen en ökad skatteförmåga för famil¬
jefadern. Skulle barnet icke vistas hem¬
ma, men till någon del få underhåll
hemifrån, gäller detsamma, ty ju stör¬
re barnets inkomst är desto mindre blir
det belopp som från hemmet erfordras
i understöd och desto större blir famil¬
jefaderns skatteförmåga.
De sakkunniga anse att beskattnin¬

gen i varje fall icke bör utsträckas
längre än att avse omyndiga barn.
Skulle vidare barnets inkomst vara så
stor att det bör självt taxeras till in¬
komst- och förmögenhetsskatt, synes
icke lämpligt att barnets inkomst och
förmögenhet inräknas i familjefaderns.
Samtidigt har också föreslagits att

antalet omyndiga hemmavarande eller
av den skattskyldige underhållna barn,
vilka icke själva taxeras till inkomst-
och förinögenhetsskatt, skall öva infly¬
tande på det skattefria avdragets stor¬
lek.
Om denna nya lag blir verklighet,

kommer den säkert att inverka i icke
ringa grad nå hemlivet.
I de fall, där omyndiga barn ha nå¬

gon inkomst av arbete, betyder ju det¬
ta att familjen har det så pass knappt
att barnen icke kunna erhålla t. ex.

studieutbildning, utan tidigt måste för¬
tjäna sitt bröd. Här får man fara var¬
samt fram med skattepålagor! Det vore
en lättnad för hela vårt folk, om sam¬
tidigt ett visst existensminimum verk¬
ligen bleve skattefritt — men då så
sker, detta minimum icke räknas som
svältgräns.
Å andra sidan skulle en sådan skat¬

tepålaga för familjefadern kanske in¬
verka korrigerande på ett förhållande,
som nu florerar i allt för hög grad,
nämligen det att föräldrar icke låta
sina barn betala skäligt för sig hem¬
ma. För ungdomen är detta ofta di¬
rekt skadligt — lönen går till största
delen till kläder och tobak, och de unga
ha sedan svåra läroår att gå igenom,

?ssa rättigheter skola kunna för hen-
° bli verkliga är att hon lär sig ar-
{'a." Jo, det var andra toner än gam-
Fredrik Borgs! Vi ha allt hunnit ett
'3 stycke väg sedan den tid då vi fin¬
höra sådant till och med av våra

ma!
Men det fanns en annan kvinna, vars

och insats synas ha råkat i oför-
!ajd glömska, fastän hon väl av allaWerbörande på den tiden uppskatta¬
ts som det klaraste huvudet och den
!°rsta människan. Det var fru Ellen
■mkarsvärd, "vår jurist" som hon all-

kallades. "Det är fru Adlerspar-
b som föder idéerna, men fru Anckar-
[jird som uppfostrar dem", yttradesträffande en gång. Hon var den
t°r.a organiserande och administrati-5 kraften. När hon dog skrev Ellen

sopr samarbetat med henne bl. a.
oreningen för gift kvinnas ägande-
' ea minnesruna, så uppskattande

l innerlig som Ellen Key väl var-
n>rr ener senare gjort. Jag citerar

S'«kt sammandrag.
.hon skrev utmärkt inom sitt om-

fofor" ~ mec^ ^en föraiåga av själv-
pva c|Msning, som var ett av de mångalga ^ra,£'en i108 denna ovanliga
I na — gjck hon aldrig utom sitt

område. Hon visste, att hennes styrka
icke var fantasimänniskans, icke dik¬
tarens eller tänkarens; att det var
handlingskraften i det närvarande, vil¬
ken var hennes egenart. Och på detta
sitt fält var hon så överlägsen, att det
blev en estetisk njutning att iakttaga
hennes sätt att behandla invecklade
ämnen, hennes förmåga att klart be¬
hålla idén i sikte, medan hon praktiskt
förverkligade den.
Hennes anläggning var av samma

art som den, vilken skapar stora stats¬
män och stora fältherrar. Med vissa
omskrivningar kan man säga, att hon
ägde några av de drag, vilka känne¬
tecknade den förste Napoleon, drag vil¬
ka emellertid alltid i någon mån mås¬
te finnas hos handlingens människa,
ifall hon skall sätta djupa märken in¬
om det område, på vilket hon handlar.
Ellen Anckarsvärds intelligens var på
en gång skarp och omfattande, smidig
och ihärdig, snabb och stark. Hon lät
sig aldrig — likt 99 av 100 kvinnor —

genom ett nytt ämne förströs från det,
som hon just var upptagen av. Hon
gav sig tvärtom helt åt varje fråga,
och icke ens den obetydligaste detalj
var för liten för hennes fulla, friska
uppmärksamhet. Hon brukade hela sin

själskraft, all sin klarsyn för att brin¬
ga den i bästa ordning och ställa den
på dess rätta plats. Men var den väl
avgjord, då lades den alldeles å sido,
och med samma helhet vände hon sig
åt nästa fråga, åt nästa uppgift. Jag
har aldrig sett en kvinna så fullkom¬
ligt ägna sig åt en fråga och dock så
föga ensidigt uppslukas av den."
Men boken ger utrymme åt mindre

djupa sidor av dåtidens kvinnotillvaro,
sidor, som man har stort nöje av att
uppliva minnet av. Inte bara former¬
na för sällskapslivet, i vilka en tid så
tydligt speglar sig, utan man erinras
om smådrag, som haft sin betydelse för
oss, ehuru man sedermera ler åt den
överdrivna plats i utvecklingen, sam¬
tiden tillmätte dem, exempelvis rörel¬
sen för en dräktreform, som aldrig i
sak blev betydande, men dock var en

hygienisk strävan som icke får negli¬
geras.
Vi kunna icke neka oss, trots de re¬

dan för långa citaten, att visa hur fru
Linder spikar fast den behandling El¬
len Key varit utsatt för under hetsiga
brytningsår. Det gäller hennes bekan¬
ta söndagsmottagningar på den tid,
då hon undervisade i Anna Whitlocks
skola.

"I ljusaste och tacksammaste minne
bevarar jag och väl många med mig
dessa Ellen Keys söndagsmottagnin¬
gar. Man hade alltid fått något att
tänka på när man gick därifrån, ibland
hade man gjort en ny sympatisk be¬
kantskap, som utvecklades vidare; nå¬
gon gång hade man av Ellen fått ett
uppdrag, som man kände sig stolt och
glad att få utföra. Och alltid hade man
fått ytterligare befäst vissheten om
värdinnans glänsande begåvning, hen¬
nes varma, rena, svekfria hjärta och
stora levnadskonst. Ej minst lärde vi
oss beundra hennes rakryggade per¬
sonlighet under de tunga dagar då hon
— denna hennes samtid till evärdlig
skam — utsattes för giftigt förtal och
på heder och ära gående förolämpnin¬
gar av en art och i ett omfång som väl
knappast förr varit sedda i vårt land,
åtminstone ej gentemot en kvinna. När
man tänker tillbaka på dessa tider
känner man det som om åratals senare

erkännande, tacksamhet och hyllning
inte skulle kunna utplåna skulden. En¬
dast den rättfärdiga, renhjärtade och
andligen starka kan utan att brytas
ned komma igenom vad Ellen Key då
gjorde."

V. v. K.
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Blir det kvinnorösträtt i Italien?

300 deputerade ha uttalat sig för
reformen.

Allmänna italienska kvinnoförbun¬
det har till konseljpresident Orlando
överlämnat en petition om rösträtt för
kvinnor. Av en privat förfrågan från
tidningen Epoca framgår, att 300 de¬
puterade förklarat sig för denna re¬
form.

Kvinnlig amerikansk delegerad
till fredskonferensen.

Inbjudan av Wilson att representera
de amerikanska löntagerskorna.

Fröken Mary Anderson, biträdande
direktör för United States Women's In-
dustry Service och förut omtalad i en
artikel i vår tidning, kommer inom
kort att avresa till Frankrike för att
representera de amerikanska löntager-
skorna vid behandlingen av arbetar¬
frågorna på fredskonferensen. Presi¬
denten Wilson har tillställt henne ett
brev, vari han förklarar det önskligt
att de kvinnliga arbetarna i Förenta
staterna åtminstone ha en eller ett par
representanter i Paris, kvalificerade
att föra deras talan inför de kommis¬
sioner, som behandla arbetarfrågorna.

Svenska folkets valhandbok —

den av riksdagsman Oscar Olsson utarbe¬
tade handboken för politiska och kommu¬
nala val jämte översikt av riksdagsord¬
ning och kommunalförvaltning — kan med
skäl sägas ha gjort en glänsande succés.
På fyra veckor ha tre upplagor i sam¬

manlagt 20,000 ex. alldeles slutsålts. Fjär¬
de upplagan i 20:e till 25:e tusendet är
redan uttryckt och föreligger färdig att
utexpedieras. Ett värdefullt och välkom¬
met tillägg är fr. o. m. tredje upplagan
infört i handboken — en fullständig, klar
och överskådlig redogörelse för de nyli¬
gen av riksdagen beslutade bestämmelsex*-
na för de förestående valen av kommunal-,
munieipal- och stasdfullmäktige samt
landstingsmän. Svenska folkets valhand¬
bok erhålles i varje bokhandel och från
Tidens förlag, Stockholm.

när de själva skola bilda familj — dyr¬
köpta erfarenheter, skapade därav att
de icke bibragts kännedom om pengars
värde.
En annan beskattningsreform gäller

ogifta, men som äkta makar samman¬
boende man och kvinna. Dessa vill
man nu ha beskattade som äkta makar
— den sammanslagna skatten för ett
lagligt vigt äkta par är ju betydligt
högre än om två personer var för sig
skatta för sin inkomst.
Hittills har denna metod, att samman¬

slå och högre beskatta makars inkomst,
säkert i sin mån inte litet bidragit till
de samvetsäktenskap, som särskilt i
arbetarevärlden i Stockholm äro så
gott som sed. Till försvar för den hög-
're beskattningen för äkta makar anfö-
res att ett gemensamt hushåll måste
anses bli billigare än hushåll var för
sig. En annan sida av saken blir det
ömtåliga avgörandet, när två personer
verkligen skola anses som makar.
De nya skatteförslagen ställa större

krav än förut på vårt klent utvecklade
medborgarsinne. Men det prövar också
detta ganska starkt. Att anse att hus¬
håll för två eller flera blir billigare än
för en, är numera, för att ta ett exem¬

pel på bristande erfarenhet i behand¬
lingen av medborgarnas öden, helt chi-
märiskt, då våra enorma hyror alldeles
ta ut vad som ekonomiskt kan vinnas
vid matlagning för flera i ett kök, för¬
utsatt att en familj får anses ha rätt
att bo människovärdigt, d. v. s. icke
skall behöva tränga ihop sig i ett rum.
Som sagt, man får hoppas att projek¬
tet ventileras väl innan det kommer
till utförande.

Stadsfullmäktigeval.
Stadsfullmäktiges antal bestämmes i

förhållande till folkmängden sålunda,
att: stad med 2,000 invånare eller där¬
under utser 20, stad med över 2,000 t. o.
m. 5,000 invånare 21—25, stad med över
5,000 t. o. m. 10,000 invånare 26—30, stad
med över 10,000 t. o. m. 20,000 invånare
31—40, stad med över 20,000 t. o. m.
40,000 invånare 41—50, stad med över
40,000 invånare 51—60.
Stadens vid allmän rådstuga röstbe¬

rättigade invånare bestämma, inom
denna begränsning, det antal stads¬
fullmäktige, som bör för staden utses.
I Stockholm utgör antalet stadsfull¬

mäktige 100.
För val av stadsfullmäktige skall

stad med mer än 10,000 invånare inde¬
las i valkretsar.
Indelningen i valkretsar jämte anta¬

let fullmäktige för varje valkrets be¬
stämmes, efte'r därom av magistra¬
ten uppgjort förslag, av stadsfullmäk¬
tige eller, där sådana ej finnas, av all¬
män rådstuga.
Valbarhet är ej inskränkt inom val¬

krets.
(I Stockholm skall antalet stadsfull¬

mäktige i varje valkrets vara minst 15,
högst 25.)
Stadsfullmäktige väljas bland kom¬

munens röstberättigade medlemmar
(män eller kvinnor) enligt den bestäm¬
da cöstgrunden. Där valen ske sam¬
fällt verkställas de vid allmän rådstu¬
ga. Är staden indelad i valkretsar,
verkställas valen å dagar, som magi¬
straten särskilt för varje valkrets ut¬
sätter, samt enligt ordning i övrigt,
som magistraten äger bestämma.
I Stockholm äger valet rum inför

magistraten valkretsvis. Ordningen
för valkretsarnas sammankallande om¬

bytes årligen ,så att varje valkrets får
i sin tur börja valet.

Rösträtt.

Rösträtten är allmän och lika för
varje man och kvinna, som fyllt 23 år
och icke resterar med kommunalut-
skylder för mera än två år av de tre
sista åren.

Valbarhet.

Stadsfullmäktige utses bland röstbe¬
rättigade inom staden bosatta perso¬
ner, som uppnått tjugufem års ålder.
Den, som blivit vald till stadsfullmäk¬

tig, må kunna avsäga sig uppdraget,
om han icke är i staden eller inom dess
område boende; om han är ämbets- el¬
ler tjänsteman och av sin befattning
hindras att fullgöra uppdraget; om
han, efter de fyra sistförflutna årens
tjänstgöring såsom stadsfullmäktig är
i ordning att avgå därifrån, eller eljest
uppger förhinder, som av flertalet
bland övriga fullmäktige godkännes.
Väljes kvinna till stadsfullmäktig,

äger hon rätt att när som helst avsä¬
ga sig uppdraget.
Stadsfullmäktige väljas för fyra år,

räknade från och med den 1 januari
året näst efter det, då valet skett. (År
1919 äger valet rum i mars, i vanliga
fall i december.)
Stadsfullmäktige välja årligen bland

sig en ordförande och en vice ordför-
rande.
Stadsfullmäktiges förhandlingar sko¬

la vara offentliga, men fullmäktige
kunna för särskilda frågor besluta att
förhandlingarna skola ske för lykta
dörrar.

Arbetet ute i landet.
Avesta-Krylbo F. K. P. R. hade söndagen

den 23 febr. möte. Fru Rosa Johansson
lämnade därvid en ingående och intressant
redogörelse från centralstyrelsemötet i
Stockholm sistlidne januari. Vidare höll
föreningens ordförande ett kort anförande
över ämnet: Kvinnornas ställning inför
marsvalen, och uppmanade därvid kvinnor¬
na att talrikt infinna sig vid valurnorna

Svenskt fabrikat.
Stark, beprövad konstruktion.
Lätt, behaglig gäng, stor hastighet.

^Fördelaktiga a v betalnings vi II kor.
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Söders "English Schoo!"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

och att avgiva sina röster på grund av

självständig övertygelse. Mötet, som var

ovanligt talrikt besökt, präglades av den
allra bästa stämning.

Eksjö F. K. P. R. hade ordinarie möte
den 27 febr. Efter års- och revisionsberät¬
telse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för
1918. Föreningen fick del av centralsty¬
relsemötets protokoll, likaså gavs redogö¬
relse för länsförbundsmötet i Jönköping.
Frågor i samband med kommande stads¬
fullmäktigeval dryftades. En livlig diskus¬
sion utspann sig med anledning av förslag
att söka bilda hushållsklubb i Eksjö efter
påstötning av livsmedelsnämndens kvinno¬
avdelning i Jönköping.
Efter mötet, som hölls i ordförandens

hem, vidtog ett animerat samkväm, varpå
föreningens tack framfördes till doktorin-
nan Scharp av förra ordföranden, fröken
Hilda Löfgren, beledsagat av ett fyrfaldigt
hurra.

Falkenbergs F. K. P. R. höll söndagen
den 9 februari sitt årsmöte. Ordförande
var fru Jisca Jacobson, som inledde mötet
med att erinra om det gångna årets världs¬
händelser och hur dessa händelser inverkat

på kvinnans rösträttsfråga. Denna har ju
lösts hastigare än någon kunnat vänta.
Den komunala rösträtten är redan utsträckt
till alla kvinnor och när den politiska blir,
det är ju bara en tidsfråga.
Härefter föredrogs styrelse- och revisions¬

berättelser. Ansvarsfrihet beviljades styrel¬
sen. Vid företaget val av styrelse valdes
till ordförande: fru Blenda Lundin, v. ord¬
förande fru Tekla Krikortz, pressombud
och sekreterare fröken Ellen Nilsson, v.

sekreterare fru Jenny Stehn, kåsör fröken
Tekla Fältström, fruarna Gerda Jerlov, Jo-
sefine Carlsson, Clara Andersson och frö¬
ken Clara Erlandsson. Till hedersledamot i
föreningen valdes fru Jisca Jacobson. Till
revisorer valdes fröken Edit Andersson och
fru Annie Berg med fru Elna Thylén och
fru Alma Bergström som suppleanter.
Efter mötet förekom samkväm med mu¬

sik samt kaffe.

Kalmar F. K. P. R. hade till den 3 febr.
tillsammans med sex andra kvinnoförenin¬
gar anordnat ett stort upplysnings- och
1'redsmöte i Bethesdakyrkan, vilket möte
samlat en fulltalig, nästan uteslutande
kvinnlig publik. Efter sång av en damkor
hälsade F. K. P. R:s ordförande, fru Bun-
bäck, de närvarande välkomna, varefter re¬

daktör Sandberg höll föredrag över ämnet:
"Kvinnorna och de nya vallagarna". Frö¬
ken Frida Hellstedt höll därefter ett med
värme framfört föredrag om "Det ansvar

som den nya rösträttsreformen lagt på
kvinnorna". Sedan ytterligare en sång-
sjungits, föredrog fru Runbäck den maning
i fredsfrågan, som utgått från svenska av¬

delningen av kvinnornas • internationella
förbund för en varaktig fred, att stödja
president Wilsons arbete för denna fred.
Hans 14 punkter upplästes och i samman¬

hang härmed ovannämnda förenings reso¬

lution, vilken av mötet antogs. Det impo¬
nerande mötet avslöts med att "Du gamla,
du fria" avsjöngs unisont.
Sundsvalls F. K. P. R. hade den 25 febr.

årsmöte. Styrelsen omvaldes: fröken Elin
Wahlquist, ordförande, fröken Nanna Fjell-
ström vice ordförande, fröken Maria Him¬
melstrand sekreterare, fröken Jenny Ruuth
vice sekreterare, fru Emmy Bosson kassa¬
förvaltare, fröken Agnes Stiernström oeh
fröken Elin Bergquist styrelseledamöter
utan bestämd funktion.
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Samhällskunskap.
Nya skrifter utgivna av Landsföreningen för

kvinnans politiska rösträtt:

De nya kommunallagarna
föredrag av Gulli Petrini.

Pris 30 öre.

Ordförande redogjorde för centralstyrel¬
semötet oeh uppehöll sig särskilt vid dis¬
kussionen om F. K. P. R:s uppgift för
framtiden såsom en gemensam plattform
för dryftande av sociala och politiska kvin¬
nofrågor.
Vita Bandet i Sundsvall hade till stadens

kvinnoföreningar insänt ett förslag, att alla
kvinnoföreningar skulle gemensamt anord¬
na upplysningsföredrag för kvinnor av oli¬
ka partier om de nu aktuella sociala och
politiska frågorna. F. K. P. R. beslöt att
sände representanter till den gemensamma

kommittén, och därtill utsågos fröken Sig¬
ne Udenberg och fröken Nanna Fjellströra.
Stadens moderata kvinnoförening hade av¬

böjt varje samarbete med F. K. P. R. och
ville alltså ej stå som inbjudare till dessa
föredrag. F. K. P. R. ämnade dock föreslå
den gemensamma kommittén att inbjuda
de moderata kvinnorna att åhöra föredra¬
gen.

Sveriges Kommunallagar
sådana de gälla från 1 mars detta år äro
sedan någon tid utkomna på Tidens förlag
i en av riksdagsman Bernhard Eriksson
ombesörjd redigering. Lageaitionen inne¬
håller, förutom kommunalförordningarna,
kyrkostämmoförordningen och landstings¬
förordningen, även kungörelsen om upp¬
läggning av vissa kommunala röstläng¬
der, jämte som bilagor formulär till såväl
röstlängd som debiterings- och uppbörds¬
längd. Bokens värde för kommunalman¬
nen såväl som för varje arbetsgivare och
löntagare ökas ytterligare genom att den
viktiga lagen om införsel i avlöniug, Pen*
sion eller livränta införts i sin helhet,
andra upplagan, som redan i dagarna ut¬
kommit, har därjämte införts de av riks¬
dagen nyligen antagna lagbestämmelserna
för de nu förestående kommunala oc
landstingsvalen.
Priset är 2 kr. för häftat och 3 kr. or

inb. ex. Erhålles i varje bokhandel oc
från Tidens förlag, Stockholm.

Rösträtt för Kvinnors
sjette nummer för 1919 innehåller bl.

Andarna vakna. Av Elsa Alkman.
_

Kvinnornas medborgerliga uppgifter. Ett ore
av Anna Whitlock.

_ . r S.1
Kvinnornas ansvar inför nya rättighe er.

Helene Philipson. «antalet.
Sällskapslivet i Stockholm under 1880 -

Av V. v. K. .fora?
Vilka>erkning^r skall kvinnorösträtten m

Av Vilma Glücklich.
En familjebeskattning.
Om stadsfullmäktigeval.
Arbetet ute i landet.

Stocknolm 1919, Ivar Hasggströms Boktryckeri A. B.
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Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt
Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

VIII. ÅRG. STOCKHOLM, 1 APRIL 1919 N:r 7.

SIGNE BERGMAN h På öO^årsdagen den 10 april 1919.

aro

>rlag
sson

nne-

irna,

ngs-

upp-
äng-
åväl
irds-

aan-

och
den

pen-
t. I
ut-

•iks-
3rna

och

för
och

a.:

;drag

AV

alet.

Om man i så få ord som möjligt
skalle ge en karakteristik av Signe
Bergman, så skulle det bäst kunna gö¬
ras genom ett citat ur Ibsens Brand:
"Det som du er, vser fuldt og helt og
ikke stykkevis og delt."
Första gången jag hörde Signe Berg¬

mans namn, som blivit så oupplösligt
förenat med de svenska kvinnornas
rösträttshistoria att de kunna sägas
vara synonyma, var vid L. K. P. R:s
centralstyrelsemöte i Norrköping 1908,
då Ann Margret Holmgren nämnde
\vnne som en ny, lovande kraft i rö¬
relsen. Men av vilken betydelse den
skulle bli anade nog ingen av de när¬
varande, inte ens den som "upptäckt"
kenne, L. K. P. R:s dåvarande ordfö¬
rande, fröken Anna Whitlock.
Varför Signe Bergman, med sin fri¬

sinnade och politiska läggning ej från
första stund av rösträttsrörelsens orga¬
nisation kom att taga verksam del i
densamma, berodde nog, som det så ofta
händer här i livet, på en ren tillfällig¬
het. Men när hon under sin mångåri¬
ga vistelse i England på 90-talet kun¬
nat nndgå de engelska kvinnornas röst¬
rättsrörelse, så var det ej underligt att
rörelsen här hemma undgick henne så
Pass länge under dess stillsamma och
försynta former — något av "ursäkta
att jag finns till".
Hon berättar i Iduns kongressnum-

mer 1911 varför hon blev rösträttskvin¬
na, och det är så pass betecknande, att
det bör återges, då man vill försöka ge
en bild av Signe Bergman:
"Det var i maj 1905. Borgmästare

Lindhagen hade motionerat om utred-
nmg i kvinnornas rösträttsfråga, och

kom att läsa i tidningen om de¬
hatten i Andra kammaren. Där var
det ett yttrande av en motståndare,
som liksom med eldskrift präntade sig
m i min själ, och som inte lämnade
äng någon ro, förrän åtminstone jag
jflort vad på mig ankomme, för atttillbakavisa hans yttrande. Jag kan
jmnu liksom en ton från en svunnen;1(d höra orden: "Kvinnorna själva vil-
]a ej ha rösträtt, det är inte mer än
fyratusen kvinnor anslutna till den
kvinnliga rösträttsföreningen." Fyra¬
tusen kvinnor! Var det detta, som var

förande? Ja, då skall det i morgoni1 fyratusen och en! Kvinnorna vilja
e3 ha rösträtt! Hade jag inte alltid
velat det, åtminstone ända sedan frå-
?an.började på allvar diskuteras, hade
% inte med intresse följt meddelande-
a i pressen, hade jag inte varit på ett
c« annat rösträttsmöte? Men gå in i

föreningen, aktivt deltaga i rösträtts-
arbetet, vartill skulle det tjäna? Det
fanns ju så många andra och bättre
krafter, vad kunde jag göra? En med¬
lem mer eller mindre, vad betydde det?
Ja, så lät det verkligen, ända till dess
debatten i Andra kammaren öppnade
mina ögon. Med ett slag stod det klart
för mig den ömkliga roll vi spelade,
vi kvinnor, som inte ens kunde gå in i
rösträttsföreningen, då det fanns män
nog storsinnade, nog ädelmodiga att
taga på sig vår sak, och att kämpa för
den i riksdagen så som om den varit
deras egen. Det minsta vi kunde göra
var väl att åtminstone ställa oss soli¬
dariska med dessa män och med de
kvinnor, som redan upptagit arbetet
för oss. Tankar och känslor strömma¬
de in över mig, och i det ögonblicket
blev jag rösträttskvinna."
Av alla de många motståndare vi

äro skyldiga tacksamhet är det ingen
vi ha så stor skuld till, som till den
man, vilken gav rösträtten Signe Berg¬
man.

Varenda man och kvinna i Sveriges
land, som vet att en kvinnlig rösträtts¬
rörelse överhuvud finns till, vet också
vad hon varit för densamma. Huru
hon — först som sekreterare i V. U.,

sedan som vice ordförande i L. K. P.
R. och snart därpå som dess ordföran¬
de — höll alla de många trådarna i
sin skickliga hand, huru hon fann me¬
del att påverka opinionen, huru intet i
in- och utlandet som talade till förmån
för rösträtten och kvinnosaken i all¬
mänhet undgick hennes vaksamhet.
Att här nämna alla de olika grenar¬

na av hennes rösträttsarbete tillåter ej
utrymmet — det må överlämnas åt den
som en gång kommer att skriva den
svenska rösträttsrörelsens historia —

men ett par av dem kunna ej förbigås i
detta sammanhang, de två stora röst¬
rättspetitionerna, utredningen, organi¬
serandet av den stora internationella
rösträttskongressen i Stockholm 1911och
— sist men icke minst — L. K. P. R:s
egen tidning Rösträtt för Kvinnor.
Signe Bergman äger icke endast den
stora politiska överblicken, hon äger
också det med denna sällan förenade
noggranna inblicken i detaljerna — in¬
tet är henne för stort som mål och in¬
tet medel så litet att det får försum¬
mas, om det överhuvud skall användas.
När den s. k. utredningen äntligen var
beslutad av riksdagen 1906, blev det
hon som ur sitt rika material försåg
hrr Reuterskiöld och Widell med upp¬

lysningar om rösträttsfrågans läge i
in- och utlandet och om allt som kun¬
de anses höra till saken. Det var san¬

nerligen ej hennes fel, att utredningen
ej blev vad kvinnorna hoppats.
Sin ställning till rösträttsfrågans po¬

litiska neutralitet klargjorde hon i ett
minnesrikt anförande vid centralsty¬
relsemötet i Jönköping 1910: "För oss
finns det ingen större och viktigare
fråga än vår egen rösträttsfråga", och
denna uppfattning bekräftar hon ytter¬
ligare vid ett annat tillfälle: "den som
inte är beredd att gå emot sitt eget
parti, om så fordras, för kvinnoröst¬
rättsfrågans skull, den bör aldrig ta
upp arbetet för denna fråga." Det är
helhetskravet i hennes natur, som även
här tar sig uttryck, och hon tar fram
de skäl man brukar använda för att få
kvinnorna att rösta för att främja än
det, än det intresset, efter alla andra
principer utom efter den att rösträtts¬
frågan bör gagnas. Men en sann röst¬
rättskvinna bör ju vara övertygad om
att den viktigaste av alla frågor, som
vänta på sin lösning, är hennes —

"Förr än rösträttsfrågan blir löst", till¬
lägger hon, "kunna vi icke tänka på
att bygga nya tempel, ty den är grun¬
den. Och för att grunden skall bli fär¬
dig, måste kvinnorna med. Sedan bör¬
jar det stora byggnadsarbetet."
Signe Bergman yttrade en gång, att

"rösträttsarbetet inte endast tar kraf¬
ter, det ger även krafter". Men detta
var det slags överord, som man fäller
i hänryckningens ögonblick. Man ger
inte sig själv så helt och hållet åt en
sak utan straff. Skaldens ord: "Det
mål du jagar slutar att bli en skenan¬
de häst för din vagn", besannade sig
även i hennes fall.
För mitt minne stå outplånligt in¬

ristade två bilder av Signe Bergman.
Den första är från centralstyrelsemö¬
tet i Stockholm 1912, då hon vid mötets
öppnande höll hälsningstalet. Hennes
ansikte lyste av glädje och en förrädisk
skälvning på rösten vittnade om att
hon hade ett budskap om hopp att brin¬
ga oss. Hon gav intryck av en som
efter den långa ökenvandringen ser en
skymt av det förlovade landet.
Glädjekällan visade sig vara den

kungl. rösträttspropositionen. Yi veta
alla dess öde, hur Första kammarens
motstånd snarare ökats än minskats i
styrka, hur nederlag följt på neder¬
lag.
Den andra bilden är från 1917, från

Första kammarens riksdagsläktare, då
frågan åter varit före och förkastats.

J <
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Det var en annan Signe Bergman jag
nu såg för mina ögon, med ett ansikte
stelnat i sorg och hopplöshet. Det är
något, som dör inom henne, var min
beklämda känsla. Vi kände nog alla
bittert den orätt och smälek som för-
stakammarhögern tillfogade Sveriges
kvinnor, men ingen av oss knnde kän¬
na det som hon, därför att ingen arbe¬
tat så intensivt som hon, offrat så
mycket som hon av tid, krafter, nöjen
och förströelser samt alla andra in¬
tressen för den allt uppslukande röst¬
rättssaken.
Icke långt därefter kom hennes av¬

sägelse som ordförande i L. K. P. B.
Den väckte djup förstämning över hela
landet. Alla hade vi fått så starkt in
i medvetandet att i Signe Bergman se
den som skulle föra rösträttsskeppet i
hamn, hon som så länge skött dess ro¬
der och var den som borde fått hissa
segerfanan i topp. Och vilken saknad
var det icke för alla de hundratals
rösträttskvinnor, som antingen genom
brev eller personligen i hennes vackra
hem sökt råd och tröst i motgången.
Hon står dock fortfarande kvar i den
Internationella Alliansens styrelse som
en av dess mest värderade medlemmar
och som ständig ledamot i L. K. P. R:s
centralstyrelse.
En av dem, som under många år stod

henne nära i arbetet, skrev en gång:
"Nog tycker jag ibland att Signe har
orimliga anspråk på ens tid och kraf¬
ter i arbetet, men när jag så tänker på
vad hon själv offrar, hur hon som är
konstnärligt intresserad aldrig hinner
besöka en utställning, hur hon som är
ovanligt litterärt bildad, ej hinner se
i annan litteratur än riksdagsprotokoll
och tidningar från alla världens hörn,
då skäms jag över mitt knot och har
endast kärlek och beundran för henne."
Då vi rösträttskvinnor bringa Signe

Bergman vår hälsning på 50-årsdagen,
är det med tack för allt du givit vår
gemensamma sak och med kärlek och
beundran för din personlighet.

Frigga Carlberg.

Ny landvinning.
I Köinge har den 15 mars bildats en

ny rösträttsförening, till vilken ett 20-
tal medlemmar antecknade sig på det
konstituerande mötet. Den nya före¬
ningen beslöt omedelbart anordna ett
upplysningsföredrag med fru Susy
Silverbrand-Eriksson som talarinna.

Proposition om allmän, lika och direkt rösträtt
för män och kvinnor framlagd.

Den 22 mars framlades i riksdagen
regeringens förslag till de grundlags¬
ändringar, som betingats av den i hös¬
tas ingångna överenskommelsen i för¬
fattningsfrågan.
Enligt detta förslag erhålla kvinnor

full politisk likställighet med män:
valbarhet till Första kammaren vid 35
års ålder, rösträtt och valbarhet till
andra kammaren vid 23 år.
Vi återkomma i nästa nummer med

en utförlig redogörelse för förslaget.

De skyddslösa.
Samhället förklarar sig maktlöst.

Mycken uppmärksamhet har väckts
av en notis i pressen, i vilken detek¬
tivchefen i Stockholm varnar allmän¬
heten för en nyligen från fängelset ut¬
släppt sedlighetsförbrytare, som söker
sina offer bland minderåriga flickor.
Det är tydligen en bankruttförklaring
och en av allvarligaste art, när myn¬
digheterna själva erkänna: Här måste
vi varna för en man, som efter all san¬
nolikhet kommer att upprepa sitt brott,
och vi kunna ingenting göra för att
hindra det eller för att han går om¬
kring i sin okändhets förklädnad —

och således fullt så farlig som förut.
Då varningen icke åtföljes av ett

signalement — och då mannen ju inte
gärna kan åläggas att bära en namn¬
bricka, är den således till ingen nytta.
Dock måhända till någon, om också

endast indirekt: allmänhetens upp¬
märksamhet har blivit väckt för det
osäkerhetstillstånd det här är fråga
om, och det är alltid något.
Inkompetensförklaringen av det lag¬

liga skyddet och denna platoniska var¬
ningssignal äro emellertid desto mer
hemska och oroväckande, som de för
fara utsatta, som det här gäller, äro
barnen, de varelser, som mest av alla
behöva hägn, och som vi alla, närmast
som föräldrar, men också som vuxna
samhällsmedlemmar, äro skyldiga att
värna. Att saken också blivit allvar¬
ligt beaktad framgår av yttranden
från olika sakkunnigt håll, som fram¬
kommit i pressen. Med rätta framhål-
les det hårda för en man, som nu ut-
tjänat sitt straff, att sedan gå omkring
och vara utpekad — i den mån han nu
kan anses vara det — och än hårdare
är ju för andra, om i den väckta miss¬
tron man tar fel på person. Men ett
oerhört missförhållande ligger i, att
en straffad, som ännu måste anses
farlig, lössläppes, erkännes även från
detta håll.
Är mannen abnorm, borde 'han, kan

det synas, oskadliggöras genom inter¬
nering. Men lagen härvid är sådan,
förklarar en specialist på sinnessjuk¬
vård, att det härför icke är nog, att
en om än så farlig förbrytare är i
ett visst avseende abnorm; man lik¬
som kräver en kvalificerad abnormitet
för att han skall förklaras otillräkne-
lig. Från lagkunnigt håll påpekas
också, att man länge ansett en änd¬
ring i hithörande lagrum för ett ön¬
skemål, och resultatet av en diskussion
på kriminalistmötet i Stockholm 1915
blev också att föreningen avlät en skri¬
velse till regeringen, vari begärdes
rättsregler, som ge ett bättre skydd i
detta fall. Denna skrivelse upptogs
vid 1917 års riksdag i en motion i För¬
sta kammaren av hrr Petrén och v.

Koch, vilka påpekade behovet av en
snar reform. Riksdagen beslöt i enlig¬
het med deras förslag att hos K. M:t
hemställa om övervägande av huruvi¬
da icke utan avbidande av den före¬
stående allmänna svenska strafflags¬
reformen åtgärder borde vidtagas för
införande i svensk lagstiftning av

rättsregler, varigenom ett starkt skydd
beredes samhället mot farliga åter-
fallsförbrytare. På denna punkt lär
saken fortfarande stå.
Allmänheten, de oroliga föräldrarna

ha således att lita till sig själva,
när det gäller den fara, som från en
dylik individs sida hotar deras barn.
Yore det ett vilt djur, som sluppit
löst, kunde de vara lugnare. En styr¬
ka av handfasta män skulle uppbådas
att infånga det. Nu är saken samman¬

satt, mänskliga rättigheter måste spe¬
la in även här, och det som gör den
ännu méra invecklad är, att är man¬
nen i fråga abnorm, är det lättare att
få honom internerad, men är han en
tillfällighetsförbrytare, bör han anses
ha rätt att gå fri efter utståndet straff,
och vilketdera han är, lär väl knappast
någon kunna avgöra — annat än möj¬
ligen efter en rad brott.
*Allt vad som kan göras är således
att ge barn de allvarligaste förmanin¬
gar att inte låta främmande tala vid
sig, och att framför allt inte låta locka
sig att följa med dem. Barn böra inte
hysa förtroende för vilt främmande,
det är detta föräldrar få finna sig i
att lära dem, ehuru det ligger ett stort
misskrediterande av oss vuxna däri.
Men den vuxna mänskligheten är nu
sådan, att den inte förtjänar ett barns
tillit. Till bostadsnödens och innebo¬
endesystemets mörka sidor höra även
många illdåd mot minderåriga och
halvvuxna, illdåd, som aldrig bli straf¬
fade, men om vilka de fattiga kunna
berätta. Här som så ofta annars stöta
vi på den sidan av en sak, däri yttre
bestämmelser tjäna till intet, om inte
andan och människors sinnelag bli ett
annat. Ännu är i många manliga hjär¬
nor kvinnan ingenting annat än ett
rov, ett byte, och i de flesta mäns och
i många kvinnors tankegång råder än¬
nu ett oförklarligt överseende, en ofatt¬
lig liknöjdhet inför dessa vilcldjursten¬
densers fortlevande. Att uppfostra
män till aktning för kvinnor, aktning
såsom för jämlikar, och till vördnad
för varje barn, såsom ett väsen som
vi alla ha plikter emot, se där ett av
kvinnornas första och största värv.

Hilda Sachs.

Dröjsmål med giftermålsbalken.
Under innevarande riksdag finns

det, enligt vad man nu kan konstatera,
ingen möjlighet att taga upp den vik¬
tiga behandlingen av förslaget till ny
giftermålsbalk. Lagrådet, som haft att
granska det föreliggande förslaget, har
gång efter annan måst avbryta dessa
granskningsarbeten för att taga itu
med andra viktiga lagfrågor, som va¬
rit av mera brådskande natur. Ej förr¬
än efter propositionstidens utgång tor¬
de lagrådet bli satt i tillfälle att på
allvar upptaga arbeten ,med gifter¬
målsbalken, varför den k. propositio¬
nen sålunda får anstå till nästa års
riksdag.

1.-B. JOHN V. L0F6REN & C:o
Kungl. Hofleverantör

Bikst. 429 Fredsgatan 3, Stockholm. A. T. 5048

Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Siden- & Tlle-Klädnfngstyger
Prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

Ella Billing 50 år.
Äter är det en av rösträttsrörelsens

mest verksamma förkämpar, som upp¬
nått halvseklet, en av dessa kvinnor
som gjort till sin livsuppgift att arbe¬
ta för sina medsystrar och som i ord
och handling verkat så mycket för
kvinnornas sak.
Jag tror, att jag kommer sanningen

ganska nära, då jag säger att Ella
Billing allt sedan hon började tänka,
arbetat för kvinnosaken, till en början
på egen utbildning och sedan mer och
mer för andra, alltjämt med samma
okuvliga energi och målmedvetna ihär¬
dighet. Den insats hon gjort som lä¬
rarinna kan jag ej bedöma, men med
hennes begåvning och stora entusiasm
var den säkert av största betydelse.
Inom den frivilliga fattigvården var
hon i Kristianstad mycket verksam,
varmt och kärleksfullt omfattade bon
sina skyddslingar, och många äro
de som hon hjälpte med råd och dåd
särskilt bland de unga vid deras sö¬
kande efter verksamhet. När vi här
inom Kristianstads F. K. P. R. börja¬
de arbeta för att få till stånd en Mjölk¬
droppe, var hon outtröttlig i strävan¬
det för densamma.
Men det arbetsfält där Ella Billing

gjort sin allra största gärning är
dock rösträtten. Besjälad kvinnosaks¬
kvinna som hon alltid varit, blev
det ju en helt naturlig sak att hon
just där skulle sätta in hela sin
stora energi. Då rösträttsföreningen
här i Kristianstad bildades, kom hon
genast med och blev centralstyrelse-
medlem; vår förening har henne att
tacka för så oändligt mycket, hennes
arbetsglada offervillighet svek aldrig,
när det gällda att sätta något i gång,
och hennes okuvliga tro på vår rätt¬
visa saks seger var stärkande och li¬
vande. Ej minst för mig som ordföran¬
de var hon ett gott stöd och en stor
hjälp, och därför är det mig en stor
glädje att här få säga henne mitt var¬
ma, innerliga tack. Som Skåneförbun¬
dets ordförande ledde hon arbetet in¬
om provinsen med sin kända energi.
Tyvärr fingo vi ej länge behålla henne
här, och att vår saknad varit stor för¬
stås av sig själv. Rösträttsarbetet har
emellertid säkert vunnit på att Ella
Billing kom att arbeta i själva huvud¬
kvarteret, och stort är det arbete hon
utfört för vår sak, hon har ju genom¬
rest vårt stora land från norr till sö¬
der, överallt "predikande rösträtt", och
många äro de föreningar hon bildat,
och genom sin stora entusiasm och
älskvärda personlighet har hon vunnit
många segrar. På halvsekeldagen
bringa vi henne därför vårt hjärte-
varma tack. Måtte Ella Billing ännu
i många år få, fast i andra former,
arbeta för kvinnornas höjande och
hjälpande, detta behövs nu, då vi sta
vid målet som fullmyndiga medbor¬
gare kanske mer än någonsin, och Ella
Billing har därvidlag större förutsätt¬
ningar än de flesta.

Anna Möller.
*

Sedan sin flyttning till Stockholm
1913 har fru Billing även där Apigt
tagits i anspråk i rösträttens tjänst,
varjämte hon utfört ett synnerligen
intresserat och dugande arbete inom
denna förenings distriktsorganisation.
Även för sina övriga sociala intressen
har hon i Stockholm funnit ett vi
sträckt verksamhetsfält, bl. a*.sonl.*0~
reståndarinna för en av de vid krigs¬
utbrottet upprättade hjälpbyråerna toi
arbetslösa vid Nordiska kompanie-
Fru Billing förestår numera intresse
kontoret.

Till alla vänner när och fjnj"rf '
som ihågkommit mig på min p"'P
dag med gåvor, blommor och van ig
tankar, framför jag härmed mitt v
ma tack.
Allas Eder min Eitting-
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Gertrud Bergström 50 år.
Vi, som lämnat tonåren långt bakom

tSs, minnas understundom med ett le¬
dade över alltings föränderligbet ett
jj]er annat, för länge, länge sedan
iört yttrande om ungdomen, såsom den
or kvinnan allena saliggörande ål-
jern. Sedan dess ha vi genomlevt så
ga omvärderingar i fråga om

finnan. Och i detta nu är det i våra
lagars Sverige — med all aktning för
le yngre förmågorna ett antal kvin-
,0r, som redan passerat livets mid-
lagshöjd, vilka vi med stolthet erkän-
såsom ypperliga representanter för
svenska kvinnornas insats i utveck¬

lingen på olika arbetsområden.
I första ledet bland dessa må med
I rätt nämnas skolköksinspektrisen
Sertrud Bergström, som — säkert till
inånga vänners och beundrares förvå-
ling — den 25 sistlidne mars ingick i
litt femtionde år.
Föreståndarinna för Johannes skol-
;ök i Stockholm från jan. 1899 till 1913,
olev Gertrud Bergström detta år skol-
töksinspektris vid Stockholms stads
folkskolor, vilken befattning hon allt¬
jämt innehar. Den mycket krävande
uppgiften att ordna skolbarnsbespis-
oingen hör också till hennes åliggan-
len. Mat till 4- å 5,000 skolbarn — gi-
etvis till en lågt beräknad kostnad!
)ch i dessa tider! En icke fackmänni¬
ska ryser vid blotta tanken på något
iylikt
Gertrud Bergströms sakkunskap och
kora arbetsförmåga har emellertid ta-
jts i anspråk på flera andra håll. Se¬
lan 1917 är hon Stockholms stads livs-
elsnämnds konsulent vid centralkö-

:en. För medicinalstyrelsens räkning¬
ar bon inspekterat matanordningar-
la vid rikets hospital och har i ena-
ianda syfte besökt åtskilliga av våra
anatorier och sjukhus. Hon är med¬
an av krisbyrån, har som sakkunnig
iågit Vid utarbetandet av spis¬
ningen vid armén och har helt ny-
igen blivit medlem av kommittén för
flinandet av flottans mathållning,
aitiativtagare till den livskraftiga
öreningen för rationell hushållning
;som i dessa yttersta tider bl. a. bju-
lifc på matlagningskurser för ungkar-
r (mycket besökta) och en "fiskvec-
■ med restaurang — är hon styrel-
<medlem i denna och flera andra för¬
ringar. Gertrud Bergström har för¬
dom allt annat i sin undransvärt verk¬
amma tillvaro också medhunnit stu¬
dieresor i utlandet, föredragsverksam-
®t i stor utsträckning, författarskap
i sitt fack har hon utgivit åtskilliga
Krifter — och, då så behövts, journa-
istik. Vi minnas med tacksamhet,
w bon drog blankt i pressen för den
skildes intresse i sockerfrågan.
Ovan lämnade uppgifter giva blott
II svag antydan om en arbetspresta-
®n, som kvantitativt och kvalitativt
•r högst betydande. Och man kan utan
ferord säga att Gertrud Bergströms
M'ksamhet i många hänseenden varit
^brytande. Särskilt kvinnorna ha
tQr anledning att tacka henne för de
;^a Perspektiv, som hennes duglighet
^Pnat för det kvinnliga arbetet. På
jftnes femtioårsdag hyllades hon ock-
a av vida kretsar. Vi, som känna
:enne närmare, skulle — även om hen-

! offentliga verksamhet aldrig varit
i henne hylla en av dem, som ge-
rakryggad ärlighet, aldrig svikan-

moraliskt mod och varm medkänsla
andra verka i den andliga atmos-

som syret i luften, renande,
ekande, livande.

Anna Kleman.

Praktiska ungdomsskolor.
En redogörelse för en ny reform.

hinnor i nämnder och styrelser.
kommunalstämma i Norrahammar,

hiarpg socken, invaldes i fattigvårdssty-
<j *-ru Alma Andersson och fru Davidan erg, båda medlemmar i Norraham-"ars P. K. P. b.

Den 8 maj 1918 fattade riksdagen ett
för folkbildningen och samhällsvälfär-
den i vårt land synnerligen viktigt be¬
slut, nämligen om praktiska ungdoms¬
skolors inrättande.

Enligt detta beslut kommer man att
hädanefter på ett helt annat sätt än
hittills taga sig an den ungdom, som
omedelbart efter sin avgång från folk¬
skolan, alltså redan i 13—14 års åldern,
måste gå ut i förvärvsarbete. Det ar¬
bete de vid denna ålder kunna erhålla
är helt naturligt för det mesta av enk¬
laste slag — består ofta i att springa
ärenden och dylikt — och ger icke
blott ringa lön utan vad värre är rin¬
ga eller ingen vare sig utbildning eller
håg för ett verkligt yrke. Hittills har
nog funnits möjligheter för denna ung¬
dom att förkovra sig i vetande, men
den gamla fortsättningsskolan som
gav denna möjlighet, hade ett läroin¬
nehåll som alltför mycket sammanföll
med folkskolans och därför var för de
unga föga lockande, det fanns dessut¬
om intet tvång för dem att besöka den,
ej heller något tvång för deras prin¬
cipaler att bereda dem tillfälle därtiil.
Den fortsättningskola som nu skall

inrättas skall för det första ge ett in¬
nehåll som bör verka tilldragande på
de unga själva genom att direkt syf®
ta på det praktiska livet. Dess huvud¬
ämne blir arbetskunskap, inriktas allt¬
så på förkovran för ett visst yrke. Yr¬
ket det skall röra sig om blir olika för
olika skolor, beroende på olika lokala
förhållanden. På landsbygden blir det
jordbruk, skog*sbruk eller annan natur¬
produktion, å orter med visst domine¬
rande hantverk eller industri bli des¬
sa bestämmande; i en del utgöres yr¬
kesundervisningen av handelsundervis¬
ning; å en del håll slutligen blir sko¬
lans undervisning icke alls yrkesbeto-
nad utan av mera allmän natur.
Undervisning av husligt arbete bör
framför allt upprättas i sådana skol¬
distrikt där icke på annat sätt är sörjt
för den kvinnliga ungdomens utbild¬
ning i husliga sysslor.
Därjämte skiljer sig nu denna fast¬

ställda fortsättningsskola från den
gamla även däruti, att den skall bli så¬
väl för skoldistrikt som för lärjungar
obligatorisk. Arbetsgivaren — såväl
affärsinnehavaren som industriidka-
ren som privatpersonen — blir icke
blott ålagt att ge sina minderåriga ar¬
betare — under 18 år — så mycken tid
ledig att han eller hon kan besöka fort¬
sättningsskolan utan förpliktas även
att vaka över den skolpliktiges skol¬
gång. Någon överväldigande stor upp¬
offring innebär detta icke, då fortsätt¬
ningsskolans lärotid, minst 360 timmar,
blir fördelad på två år, det vill säga
om den utportioneras på 36 veckor
vartdera året blir undervisningstiden
5 timmar pr vecka, vanligen då väl
fördelad på 2 dagar; undervisningen
får dock icke fortgå efter kl. 8 e. m.

(Möjlighet finnes ock att ordna det så
att undervisningen göres daglig och i
stället koncentreras på några få vec¬
kor varje år.) Arbetsgivarens uppoff¬
ring uppväges dessutom säkerligen
mer än väl av den ökade vakenhet,
duglighet och övrig förkovran den an¬
ställde förvärvar i fortsättningsskolan.
Förutom arbetskunskap innesluter

fortsättningsskolan såsom ytterligare
ämnen modersmål, där man vill öka
lärjungens färdighet att muntligen
och framför allt skrifligen använda
modersmålet, och där etisk och intel¬
lektuell utveckling åsyftas genom läs¬
ning av lämplig litteratur, samt med-
borgarkunskap, som skall meddela
lärjungarna kännedom om samhällets
organisation och om medborgarnas
rättigheter och skyldigheter.
Genom fortsättninsgskolan beredes

således de ur folkskolan utgångna gos¬

sarna och flickorna tillfälle att under
det de arbeta för sitt förvärv förkovra
sig i sitt yrke eller få ledning för val
av yrke. Här lägges sålunda en god
grund för framtida yrkesduglighet och
och därmed för glädje och trevnad i
arbetet. Därjämte främjas deras fort¬
satta andliga och intellektuella utveck-
veckling och deras medborgarsinne —

allt saker som äro helt enkelt nödvän¬
diga i en tid då 8 timmars arbetsdagen
står för dörren, då således den kropps¬
arbetande mannen och kvinnan verk¬
ligen får tid till intellektuell syssel¬
sättning och till vederkvickande nöjen;
då därför hos dem behöver vara grund
lagd och smak förvärvad för förädlan¬
de studier och nöjen; i en tid då sam¬
hället demokratiseras med stark fart
och då därför icke blott kännedom om

det egna samhällets byggnad och funk¬
tioner utan även medborgarsinne och
känsla av ansvar gentemot sammhäl-
let måste besittas av varje man och
varje kvinna.
Tillträdet till fortsättningsskolan är

avgiftsfritt för lärjungarna. Kommu¬
nen får relativt små utgifter för denna
skolform, vilken till allra största delen
bekostas av staten. Varje skoldistrikt
i Sverige måste ha inrättat dylik skola
före 1924 års utgång; kan börja inrät¬
ta sådan från den 1 juli d. å.
Fortsättningsskolan, som tar hand

om ungdomen uti dess på en gång far¬
ligaste och bildbaraste ålder och som

möjliggör även för de gossar och flic¬
kor, som sakna hem eller äga ett då¬
ligt sådant, att komma under fostran¬
de och förädlande inflytande, är där¬
för uppenbarligen den viktigaste for¬
men i det system av skolor som skola
inrättas.

Yrkesu tbildningen.

Högre folkskolan löper så att säga
parallellt med fortsättningsskolan. Den
har till uppgfit att bereda barn, vilka
äro i tillfälle att efter avslutad folksko¬
lekurs under ännu något eller några
år ägna sig åt fortsatt dagligt skol¬
arbete, ett vidgat mått av medborger¬
lig praktisk bildning med inriktning,
så vitt möjligt, på olika grenar av ar¬
betslivet. Även högre folkskolan är en
skolform, som redan existerar på sina
håll. Det är emellertid meningen att
omgestalta den i enlighet med nya ti¬
dens krav. Den kan liksom fortsätt¬
ningsskolan vara av en yrkesbestämd
och en allmän typ.
För de minderåriga, vilka genom¬

gått den obligatoriska fortsättnings¬
skolan eller äga motsvarande utbild¬
ning skola inrättas lärlingsskolor. Lär¬
lingsskolans ändamål skall vara att be¬
reda ungdomen tillfälle att, samtidigt
med att den inhämtar den praktiska
yrkesfärdigheten genom arbete i hant¬
verk, industri, handel eller huslig ar-
betstjänst, förvärva de för ett fram¬
gångsrikt arbete inom de olika arbets¬
områdena nödvändiga teoretiska insik¬
ter, som det praktiska deltagandet i ar¬
betet utanför skolan icke kan åstad¬
komma.
Även lärlingsskolan omspänner en

tid av 2 år, 8—9 månader i varje; den
tar i anspråk minst 6, högst 12 timmar
pr vecka. Den koncentrerar sig givet¬
vis — då dess lärjungar ju verkligen
äro yrkesarbetare — i högre grad än
fortsättningsskolan kring själva yrket,
och dess yrkeslärare skola vara perso¬
ner med verklig yrkesutbildning. I
styrelsen för skolan skola ock sitta re¬

presentanter för yrket, såväl arbetsgi¬
vare som arbetare.
Kommuns inrättande av lärlingssko¬

la är frivilligt. Vad åter lärjungarna
beträffar, så kan, där yrkesskola är in¬
rättad, deltagandet göras obligatoriskt

för alla i yrket anställda minderåriga.
Här må särskilt påyrkas, att om lär¬
lingsskola i husligt arbete gäller att
alla minderåriga kvinnor som icke på
annat sätt få motsvarande utbildning,
kunna åläggas skyldighet att besöka
den.

Undervisningen i lärlingsskolan skall
för lärjungarna vara avgiftsfri. Kost¬
naden bestrides av staten och kommu¬
nen gemensamt.
Efter genomgången lärlingsskola är

lärjunge i regel en verkligt yrkeskun-
nig arbetare. Många, ja de flesta, kom¬
ma nog att stanna vid detta. Men någ¬
ra äga begåvning nog att nå fram till
mästare. För att åt dessa ge den be¬
hövliga utbildningen kan anordnas yr¬
kesskolor, vilka meddela högre kvali¬
ficerad teoretisk och praktisk under¬
visning, avseende att utbilda eleverna
för ledarebefattningar eller till själv¬
ständigt utövande av vrket. Yrkeskola
anordnas full frivillig av kommunen
eller av enskilda och kan få statsan¬
slag med statlig kontroll. Skolan kan
upptaga elevavgifter.
Vidare skall å mindre orter, där inga

lärlings- eller yrkesskolor finnas att
tillgå, kunna ordnas ettåriga handels¬
skolor med daglig undervisning samt
hushållsskolor med 6 månaders daglig
undervisning.
Slutligen skola enligt riksdagens be¬

slut de nuvarande tekniska elementar¬
skolorna ombildas till tekniska fack¬
skolor och tekniska gymnasier.
Å en hel del orter existerar redan nå¬

got slag av påbyggnad på folkskolan.
Säkerligen är det då på de flesta håll
både mest ekonomiskt och även i an¬

dra hänseenden mest praktiskt att om¬
organisera en sådan påbyggnad till
överenssfämmelse med den nya stad¬
gan. Observera att detta gäller icke
blott kommuner utan även av enskilda
eller av stiftelser inrättade skolformer.
På sina håll finnas större eller mindre
donationer stiftade till fromma för
fortsatt undervisning eller för att ge
understöd åt elever som erhålla dylik.
Det är därför skäl att nu, i samman¬
hang med de stora möjligheter som
yppa sig att få sådan undervisning
lagd på rätt bog, leta fram och gran¬
ska alla gamla donationshandlingar
med nämnda syftning för att tillgodo¬
göra sig medlen där så ske kan.
De författningar som gälla ovan av¬

handlade skolor äro: k. m:ts nåd. stad¬
ga för fortsättningsskolan (Sv. förf.-
saml. 1918 n:o 1001), k. m:ts nåd. stad¬
ga för den kommunala yrkesundervis¬
ningen (Sv. förf.-saml. 1918 n:o 1002),
kungörelsen angående statsunderstöd
åt dessa skolor (Sv. förf.-saml. 1918 n:o

761, 762 samt 771). Dessutom vill jag åt
var och en som vill eller bör intressera
sig för de nya skolorna, rekommendera
till studium en förträffligt skriven och
upplysande liten bok, "De nya prakti¬
ska ungdomsskolorna", på officiellt
uppdrag utarbetad av generaldirektör
Bergqvist. Den kan erhållas gratis hos
folkskoleöverstyrelsen och utdelas för
övrigt till rikets samtliga kommuner.

Karolina Widerström.

En lärarinnas hemska öde.

På Västerviks hospital avled för ett par
dagar sedan f. d. lärarinnan Maria An¬
dersson från Stenåsa, Öland. Hon var på
sin tid lärarinna i en skola på Öland och
blev därunder en natt väckt av att en per¬
son liöll på att bryta sig in i hennes bo¬
stad, där hon bodde ensam. Hon försökte
förgäves hålla igen dörren. Mannen lycka¬
des komma in, varefter han våldförde sig
på henne. Hon blev så uppskakad, att hon
häftigt insjuknade. Den ruskiga handlin¬
gen omtöcknade hennes förstånd, och se¬

dan hon i ett utbrott av vansinne nedbränt
en skola, blev hon intagen på hospitalet i
Västervik, där hon nu avlidit.

/
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Kvinnorna och lagstiftningen.
Fem kvinnoorganisationer göra framställ¬
ningar till regeringen i lagstiftningsfrågor.

Ett par betydelsefulla framställningar ha
i dagarna gjorts av kvinnor rörande vik¬
tiga lagstiftningsfrågor. Framställningar¬
na gälla vitala synpunkter beträffande
kvinnornas intressen på arbetsmarknaden
och inför den sociala lagstiftningen, och
som kvinnorna icke ännu ha säte och stäm¬
ma i riksdagen, måste de på denna väg
söka göra sig hörda.

Den första framställningen har
gjorts av Fredrika-Bremer-Förbundet,
Landsföreningen för kvinnans poli¬
tiska rösträtt och Svenska kvinnornas
nationalförbund och lyder som följer:
Vid en enhetlig internationell regle¬

ring på det socialpolitiska området,
vare sig denna inskränkes att endast
gälla rena arbetarfrågor eller den gi-
ves en vidare syftning, måste komma
i betraktande frågor om skyddslag-
stitfning, däribland inräknat frågan
om begränsning av arbetstiden, samt
möjligen även spörsmål rörande ar¬
betslönen.
Med avseende på arbetstidens längd

och fördelning samt övriga skyddsbe¬
stämmelser vilja vi framhålla att sär-
lagstiftning för kvinnor är ett tveäg-
gat svärd, som icke utan tvingande
skäl bör brukas. För havande kvinnor
och nyss blivna mödrar är den säker¬
ligen nödvändig. För andra vuxna
kvinnor bliva däremot de fördelar en

särlagstiftning medför ofta illusoriska
genom de binder för kvinnors anställ¬
ning, som en dylik lagstiftning föran¬
leder. Det nu gällande förbudet för
kvinnligt nattarbete inom industrien
har t. ex. drivit ut kvinnorna från det
väl avlönade arbetet vid tidningstryc¬
kerierna, och även på andra områden
hava denna lags kategoriska bestäm¬
melser visat sig vara till förfång för
det kvinnliga arbetet. Under sådana
förhållanden framstår det för oss så¬
som en trängande nödvändighet att den
s. k. nattarbetslagen oförtövat under¬
kastas en sådan omarbetning att dess
svåraste verkningar bliva avlägsnade.
Ytterligare utvigning av särskild
skyddslagstiftning för vuxna kvinnor
bör enligt vår uppfattning icke kom¬
ma till stånd. Allt tyder på att den
allmänna regleringen av arbetstidens
längd och placering kommer att gå så
raskt framåt att en särlagstiftning för
kvinnor redan av detta skäl blir över¬
flödig. I samband med ett utsträckt
förbud för männens nattarbete inom
industrien bör också det särskilda för¬
budet för kvinnligt nattarbete kunna
upphävas.
Vad beträffar barn och minderåriga

anse vi däremot att för reglering av
deras arbete särskild lagstiftning är av
behovet påkallad.
I olika länder framträda för närva¬

rande starka krav att även avlönings¬
förhållanden måtte göras till föremål
för internationell reglering. Med an¬
slutning till dessa krav vilja vi be¬
tona det stora behovet av en interna¬
tionell överenskommelse, som bestäm¬
mer att samma arbete betalas lika, va¬
re sig det utföres av en kvinna eller
av en man. Vill staten gynna familjen
med hänsyn till det uppväxande släk¬
tet, för vilket vi anse allra största fog
föreligga, måste detta ske på andra vä¬
gar än genom att för ett givet arbete
giva en man, även en ogift, högre lön
än en kvinna, även då denna jämväl
genom arbete utom hemmet måste full¬
göra sin försörjningsverksambet för
familjen. En lägre löneskala för kvin¬
nor leder givetvis till illojal konkur¬
rens från deras sida gentemot männen
och kan dessutom giva upphov till en

farlig bitterhet bos kvinnorna. Rätt¬
visa löner däremot äro ägnade att ska¬
pa trevnad och arbetsglädje samt ett
gott och förtroendefullt samarbete mel¬
lan könen. Krav på dylik rättvisa ha¬

va ock böjts från enskilda personer
såväl män som kvinnor samt från
kvinnliga och manliga organisationer
av olika nationaliteter.
Slutligen tillåta vi oss hemställa att

de av oss bär framförda synpunkterna
måtte tagas i betraktande vid frågans
behandling i vårt land och att vid den¬
na behandling liksom sedermera även
vid eventuellt samrådande mellan de
nordiska länderna minst en sakkunnig
kvinna måtte av Eders Kungl. Maj:t
utses såsom medlem i den korporation,
som behandlar ärendet.

Den andra skrivelsens huvudsakliga
lydelse är:
Då sociallagstiftningen inom den al-

dra närmaste tiden synes komma att
i stor utsträckning utbyggas och där¬
vid i väsentlig grad berör arbeterskor
inom skilda områden, så hava vi un¬
dertecknade organisationer såsom re¬
presentanter för arbeterskor velat
framföra några synpunkter.
Förutom införandet av ett kraftigt

skydd mot barnarbetet och särskilda
reglerande bestämmelser för ungdo¬
men, så att det gives dem tillfälle att
rikta sig med de kunskaper samhället
bjuder till utveckling av deras färdig¬
heter och medborgarebildning, samt
införande av åttatimmarsarbetsdag och
årlig semester såsom ytterligare nöd¬
vändiga faktorer för arbetarklassens
höjande, vilja vi dessutom framhålla
följande:
Först framträder då nödvändigheten

av att hemarbetslagstiftningen blir
fullföljd snarast, så att utsvettningssy-
stemet kan komma att bortfalla och
arbetet utföres efter sunda arbetsprin-
ciper.
Yrkesinspektionens utvidgning till att

omfatta även arbetsplatser med min¬
dre antal sysselsatta arbetare än en
nödvändighet såsom inom hantverks¬
områden, hemarhetsindustrien, rengö¬
ringsarbeten, till exempel inom restau¬
ranger och en del kommunikations¬
verk, där arbetet nu utföres som stän¬
digt nattarbete utan någon som helst
kontroll.
Vår önskan är även att skyddsbe¬

stämmelser införas för barnaföderskor.
Den ersättningsskyldighet till moder,
som enligt de nya barnlagarna ålig¬
ger mannen, är nu oberäknelig och
måste genom samhällets försorg göras
verkningsfullare, vilket kan ske ge¬
nom att i lagen införas bestämmelser
om utbetalning i förskott.
Dessutom måste en effektiv moder-

skapsförsäkring införas för alla kvin¬
nor.

(Här betonas i skrivelsen samma

synpunkter beträffande särlagstiftnin-
gens olämplighet som i den föregåen¬
de skrivelsen.)
För oss framstår som bästa sättet

att möjliggöra för kvinnor, som hava
ensam försörjningsplikt mot sina barn,
att dessa i största utsträckning få äg¬
na sig åt barnens vård, att pension för
änkors barn införas, samt att ogifta
mödrar, frånskilda och övergivna hust¬
rur erhålla garanti av samhället för
hjälp till barnens underhåll.
Vi understryka vidare kravet på lika

lön för lika arbete för män och kvin¬
nor, vilken princip även bör tillämpas,
om man i vissa fall skulle vilja införa
högre löner för de medborgare, som ha¬
va försörjningsskyldighet mot barn.
Till de synpunkter, som här fram¬

förts, vilja vi även framhålla önskan
om att vid dessa frågors behandling,
dels i Sverige, dels vid samrådande
mellan representanter för de skandina¬
viska länderna, ett par kvinnor repre¬
senterande arbeterskor inom industri
och hantverk måtte bliva av Eders
Kungl. Maj :t kallade att deltaga i des¬
sa överläggningar.
Soc.-dem. kvinnors centralstyrelse:

Anna Sterky.
Soc.-dem. kvinnornas samorganisa¬

tion, Stockholm:
Amanda Fröseli.
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Söders "English Schoo!"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

Kvinnorna och fredskon¬
ferensen.

På inbjudan av den franska Lands¬
föreningen för kvinnans politiska röst¬
rätt (L'union francaise pour le suf-
frage des femmes) samlades 10—16 fe¬
bruari en konferens av rösträttskvin¬
nor från ententeländerna och Förenta
staterna, vilken skulle särskilt behand¬
la frågan om kvinnornas representa¬
tion vid fredskonferensen, samt om till¬
sättandet av en särskild kommitté för
internationella frågor berörande kvin¬
nor och barn.
Konferensens första åtgärd blev ett

beslut att sända följande skrivelse till
president Wilson:

"Herr president.
Delegerade för rösträttsföreningarna

i de allierade länderna och Förenta sta¬
terna, anslutna till den Internationella
kvinnorösträttsalliansen, vilja fram¬
hålla:
att kvinnorna i de länder, som icke

infört kvinnorösträtten, icke äga nå¬
gon medbestämmanderätt i sitt lands
styrelse och därför icke på något sätt
äro representerade vid fredskonferen¬
sen;
att kvinnorna utgöra ena hälften av

mänskligheten och att de särskilt som
mödrar ha både andliga och materiella
intressen att bevaka;
att den del de taga i världens ange¬

lägenheter växer dag för dag, så att
deras samarbete med männen är oum¬

bärligt vid återuppbyggandet av en ny
värld;
att de känna att det är i högsta grad

orättvist och beklagligt att de icke
kunna taga del i de beslut, som göra
slut på kriget och bereda väg för fram¬
tiden.
Därför bedja vi er, herr president,

mottaga följande resolution och göra
vår sak den stora tjänsten att fram¬
lägga den för fredskonferensens dele¬
gerade.
Resolution: En kommitté av kvinnor

bör tillsättas officiellt av fredskonfe¬
rensen för att undersöka förhållanden
och lagstiftning rörande kvinnor och
barn i hela världen och framlägga re¬
sultatet av dessa undersökningar.
Vidare böra förslag till medlemmar

i denna kommitté uppgöras av de stora
intenationella kvinnosammanslutnin¬
garna i alla dessa länder, och medlem¬
marna böra utnämnas officiellt av sina
respektive regeringar.
Denna resolution överlämnades till

presidenten Wilson av en deputation,
anförd av M:me Schlumberger, medan
mrs Fawcett gav en framställning av
de skäl, som föranledde kvinnokonfe¬
rensen att anhålla om hans stöd. Pre¬
sidenten, som fullständigt anslöt sig
till principen om att kvinnornas intres¬
sen borde representeras vid fredskon¬
ferensen, föreslog som praktisk lösning
tillsättandet av en särskild kommitté
av fredskonferensens ombud för att ut¬
reda kvinnofrågor av internationell
natur. Denna kommitté, tillade presi¬
denten, borde vara i kontakt med en
kommitté av kvinnor från de allierade
länderna, som skulle framlägga förslag
till resolutioner.
Vid ett följande sammanträde beslöt

konferensen enhälligt och utan diskus¬
sion att uttala sig för följande punk¬
ter:

1) Rösträtt skall tillkomma kvinnor
på samma villkor som gälla eller knn-
na komma att gälla för män;
2) Gifta kvinnor skola icke mot sin

vilja berövas sin nationalitet;
3) Alla i lagen bestående olikheter

mellan män och kvinnor skola avskaf¬
fas, alla ämbeten och tjänster skola
stå öppna lika för kvinnor och män,
och lönen för ett utfört arbete skall
vara oberoende av arbetarens kön;
4) Samma sedlighetsstandard skall

gälla för båda könen.
De franska kvinnorna framställde

därvid ett förslag om tillsättande av
en kommitté för att studera och för¬
bereda de resolutioner man önskade
framlägga för fredskonferensen före
deras behandling i den av Wilson före¬
slagna kommittén. Kvinnokonferensen
beslöt uttala sig för att dylika kommit¬
téer tillsättas i alla de representerade
länderna och uppdrog åt resp. ordfö¬
rande i de olika sektionerna att härom
överenskomma med andra länder.
Den förut omnämnda deputationen

har vidare med stor älskvärdhet mot¬
tagits av fredskonferensens övriga de¬
legerade, sist av Clemenceau, som för¬
klarade, att han fann de framställda
kraven högst berättigade och att han
tagit kännedom om Wilsons förslag,
men att han för sin del ansåg det
lämpligare, att kvinnor skulle få di¬
rekt tillträde till fredskonferensens
kommittéer.
Vare sig fredskonferensen uttalar

sig för Wilsons eller Clemenceaus för¬
slag, kunna kvinnorna i de ovannämn¬
da länderna ha starka skäl att hoppas
att även deras röst skall få göra sig
hörd, där världens öde avgöres. Det
gäller därvid framförallt för dem att
i enighet sluta sig tillsammans om si¬
na krav. Då bli de en makt att verk¬
ligen räkna med.

Rönninge—Tumba F. K. P. K. hade anord¬
nat möte den 7 februari för att påverka
kvinnorna till deltagande i de kommunala
valen. Ordföranden fru M. Bolin öppnade
mötet och redogjorde i korta drag för de
bestämmelser, som nu gälla för att kvin¬
nor få deltaga i valen. Fru Waern-Bngge
utvecklade i ett längre anförande samma
sak och uppmanade de till ett 60-tal sam¬
lade kvinnorna att visa sitt intresse för
sitt samhälle genom deltagande i förbere¬
dande valmöten och val.

Rösträtt för Kvinnors
sjunde nummer för 1919 innehåller bl.

Signe Bergman. På femtioårsdagen den 10 april- Av
Frigga Carlberg.

De skyddslösa. Av Hilda Sachs. „ _.

Proposition om allmän, lika och direkt rös a
för män och kvinnor framlagd.

Ella Billing 50 år. Av Anna Möller.
Praktiska ungdomsskolor. En redogörelse f r

reform. Av Karolina Widerström.
Gertrud Bergström 50 år. Av Anna Kleman.
Kvinnorna och lagstiftningen. Fem kvinnoo ^

sationer göra framställningar till regeringen
stiftningsfrågor.

Kvinnorna och fredskonferensen.

Stockholm 1919, Ivar Haeggströms Boktryckeri A-
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Efter valen.
Valen äro nu avslutade — cle märk¬

liga val, då svenska folket för första
gången satt till såväl de kommunala
representationerna som landstingen på
den allmänna och lika rösträttens

grund. Resultaten av valen i vad det
gäller partifördelningen ha så små¬
ningom influtit i pressen under de
gångna veckorna, men en mer ingåen¬
de statistik över dem får man ännu
vänta på.
Sålunda är det ännu icke bekant, i
plkerf'li'täträckning kvinnorna deltagit
i valen. Att deltagandet varit ganska
livligt åtminstone i städerna är dock
tämligen säkert. Men naturligtvis är
det icke troligt, att de i regel deltagit
till lika hög procent som männen.
Man skulle nästan också vilja säga,
att något sådant knappast varit att ön¬
ska. Ty vi få inte glömma, att de nya
väljarna i övervägande grad ut¬
gjorts av kvinnor. Den allmänna röst¬
rätten medförde ju att en hel mäng*d
Personer, som förut ej varit röstberät¬
tigade, såsom de flesta hustrur, hem-
Piadöttrar och hembiträden i ett slag-
fått rösträtt. Det är då icke att be¬
gära att alla kvinnor, som för några
månader sedan icke haft en tanke på
att de skulle få rösträtt, med ett slag
skola ha alldeles klart för sig, hur de
vilja rösta. Och det är då trots allt
mera värdigt om en person säger: Jag
känner ej till förhållandena och vill
därför icke rösta, än om hon lämnar
sm fullmakt åt första bästa agent, som
vill narra henne därtill.
A andra sidan har bland de nya

kvinnliga väljarna förmärkts ett gläd-
lände intresse för att sätta sig in i
sina nya rättigheter och skaffa sig till¬
räcklig insikt för att rätt kunna utöva
den. Rösträttsföreningarna såväl som

fdreläsningsföreningar och en del an¬
dra kulturellt intresserade föreningar
ta också försökt att tillmötesgå detta
intresse genom anordnande av kurser
1 kommunalkunskap. Naturligtvis ha
°ekså de olika partierna gjort sitt bä-

\ -da för att — var efter sin art — upp-
vsa de nya väljarna och anordnat val¬
möten för kvinnor, vilka även tyckas
119 varit talrikt besökta. Det har såle¬

»Det torde fd anses uteslutet, att, efter den viktiga utvidgning
av de medborgerliga rättigheterna, som i övrigt kommit till stand
eller är näia förestående tack vare den ådagalagda gemensamma

viljan till samförstånd bland vart folks representanter i riksdagen,
kvinnorna icke skulle tillerkännas i varje hänseende lika politiska
rättigheter inedmännen. Den allmänna rösträttens egen princip har

allmänt ansetts böra ställa kvinnorna i alldeles sammaplan som
männen i fråga om allmänna rättigheter; lika politiska rättigheter
synas också böra framgå som konsekvens av den lösning som kom¬
munalrösträtten nyligen erhållit; och slutligen anser jag för visst
att den förbehållslösa anslutning till kninnofösträtten, som frän
riksdagens sida givits i samband med författningsfrågans behand¬
ling vid urtima riksdagen, jämväl bör betraktas som en beredvillig¬
het att medgiva kvinnorna deras politiska medborgarrätt utan av-

prutmng.» (l/r propositionen om kvinnorösträtten av den 22 mars i år.)

des visat sig, att när kvinnorna väl
fått en rättighet, så känna de också
det ansvar den medför och vilja upp¬

fylla sina nya plikter jjå bästa sätt.
En fråga som man naturligtvis kom¬

mer att spekulera över är, hur kvin¬
nornas ökade rösträtt har inverkat på
partiställningen. Som röstningen är
hemlig, kan ingen statistik ge ett till¬
förlitligt svar på den frågan — och
ingen annan heller. Ty det är icke
kvinnornas ökade inflytande som är
det enda nya momentet vid de nu för¬
rättade valen, utan det är också den
graderade skalans borttag-ande och den
allmänna rösträttens införande även

för männen. Att dessa förändringar
skulle medföra stora vinster för det
socialdemokratiska partiet var förut¬
sett, men om kvinnorna ha ökat eller
minskat dessa, kan aldrig med säker¬
het avgöras.
Den omständigheten att kvinnorna

nu haft lika stort inflytande på valen
som männen, har även medfört, att val¬
ledningarna blivit mera tillmötesgåen¬
de med uppsättande av kvinnliga kan¬
didater. Ännu föreligger inte någon
som helst statistik över hur många
kvinnor som kommit in i de kommu¬
nala korporationerna, men säkerligen
ha kvinnornas antal där ökats. Lika¬
ledes komma väl en del kvinnor att

bli medlemmar av landstingen, till vil¬
ket de först nu blivit valbara.

Dessa förhållanden äro heller icke
utan vikt, när det gäller kvinnornas
intresse för allmänna angelägenheter.
Ty skötes en institution uteslutande av

män, så få kvinnorna gärna den upp¬

fattningen, att det är en angelägenhet,
som inte angår dem, och som de där¬
för inte behöva hålla reda på. Men
veta de, att där även sitta kvinnliga
representanter, titta de gärna efter i
tidningarna, vad dessa ha sagt, och så
kommer intresset för själva frågorna
så småningom av sig själv.
Emellertid är det tydlig-t, att ännu

står det stora flertalet kvinnor ganska
främmande för de nya uppgifter, som
nu kommit dem till del, om än deras
intresse redan är väckt. Det är därför
rösträttsföreningarnas moraliska skyl¬
dighet att göra sitt bästa för att vid¬
makthålla detta intresse och hjälpa
kvinnorna att förvärva de kunskaper
de behöva. Och det är den lugnare pe¬
rioden mellan valen, som rösträttsför¬
eningarna böra utnyttja för sitt neu¬

trala upplysningsarbete. Straxt före
valen måste vi, om vi vilja göra vårt
inflytande gällande, verka inom parti¬
erna, och valagitationen blir sällan en

fullt opartisk upplysning. Men dess¬
emellan känna vi ändå med förnyad

Kvinnorna och freden.

Kvinnokommittén för varaktig fred
kallar till kongress.

Den internationella kvinnokommit¬
tén för varaktig fred (I. C. W. P. P.),
som bildades vid kvinnokongressen i
Haag 1915 och som har haft till en av

sina främsta uppgifter att förbereda
en kongress i samband med fredsslutet,
har genom sin ordförande Jane Ad-
dams i Chicago utsänt kallelse till
kongress i Bern den 5 maj. Genom "De
svenska kvinnornas fredskedja", bil¬
dad på initiativ av svenska sektionen,
har på fredskronelistor insamlats kr.
7J.83:66. Därifrån avgår för omkost¬
nader och propaganda kr. 1,281:87,
återstår således kr. 5,901: 79, en summa
som ej förslår till effektivt bidrag åt
många. Alla, som inneha fredskrone¬
listor, torde snarast möjligt insända
dessa till fröken M. Widegren, Sibylle¬
gatan 59.

Ännu en seger för kvinnosaken
i England.

Ett telegram från London meddelar
att underhuset vid andra läsningen en¬
hälligt antagit en av Labour Party
väckt motion, som avser att upphäva
hindren för kvinnors anställning i ci¬
vila och juridiska ämbetsverk, att för¬
läna dem valrätt på samma villkor som
män samt att ge kvinnliga ättlingar
av den engelska högadeln rätt att sitta
i överhuset. Addison antydde, att re¬
geringen ej skulle godkänna förslaget
om ändring av de bestående villkoren
för kvinnlig valrätt och därför skulle
föreslå denna paragrafs upphävande
vid billens behandling inför underhu¬
sets kommitté. De övriga i billen fö¬
reslagna reformerna torde däremot i
princip komma att godkännas.

styrka, huru vi alla kvinnor, oberoen¬
de av partier och samhällsklasser, än¬
nu måste hålla samman och hjälpa
varandra att värdigt uppfylla de an¬

språk, som vår nya ställning i sam¬
hället ålägger oss.

Nu är det visserligen väl långt lidet
på våren för att anordna nya kurser,
men rösträttsföreningarna böra åtmin¬
stone börja tänka på, huru de var i sin
stad skola till hösten på bästa sätt
fylla den uppgift som nu särskilt på¬
vilar oss — kvinnornas upplysning.

Gulli Petrini.
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Kvinnlighet som merit.
Vid återbesättande av den lediga

rektorstjänsten vid Stockholms folk-
skoleseminarium har skolöverstyrelsen
givit sitt förord åt seminarielektorn i
Fahrn, Anna Sörensen. Härom liar be¬
svär anförts av en annan sökande till
platsen, ledamoten av första kamma¬
ren, seminarielektorn i Linköping, Os¬
car Olsson, som anser att överstyrel¬
sens förord strider mot de av riksda¬
gen 1917 fastställda grunderna för fri
och öppen tävlan mellan män och kvin¬
nor till ämneslärare och rektorsbefatt¬
ningar vid folkskoleseminarier. Han
anser sig nämligen beträffande meri¬
ter jämnbördig och i några avseenden
överlägsen lektor Sörensen, som en¬

ligt hans uppfattning endast .har en

förtjänst framför honom — den att
vara kvinna!

O, I sena tiders kvinnor! Rannsaken
ed ra hjärtan! Kännen I tillbörlig vre¬
de vid tanken att möjligen egenskapen
av att vara kvinna skulle kunna räk¬
nas som merit vid besättandet av rek¬
torsbefattning vid seminarium med
kvinnliga elever? Ären I riktigt kvitt
alla gamla, atavistiska föreställningar
om betydelsen av kvinnlig ledning i
fråga om unga kvinnor och ären I fullt
redo att acceptera den Olssonska
ståndpunkten med alla dess konsekven¬
ser?

Ty naturligtvis kunna vi med sna¬
raste vänta en förstakammarmotion
om undanrödjande av de formella hin¬
der, som alltjämt ligga i vägen för
kvinnors besättande av rektorsbefatt¬
ningar vid läroverk med manliga ele¬
ver. Och natifrligtvis kommer vår
riksdag, i full och hel tillämpning av
principen att statstjänster böra tillsät-

tas_på grund av "förtjänst och skick¬
lighet allena", att bifalla motionen.
Det gäller för kvinnorna att vara redo
för den nya tidens — och den nye man¬
nens — krav!

Fallet Olsson kontra Sörensen har
sitt stora intresse ur principiell syn¬

punkt. De bägge kandidaternas pro-
fesionella förutsättningar för befatt¬
ningen undandrager sig givetvis bedö¬
mande från deras sida, som icke äro
sakkunniga.

Anna Kleman.

Propositionen om kvinnorösträtten.
Avlämnad inför riksdagen den 22 mars i år.

Ur den kungliga propositionen om poli¬
tisk rösträtt för kvinnor på samma villkor
som för män, framlagd inför riksdagen den
22 mars i år, meddela vi härmed de vä¬
sentligaste punkterna. Det förtjänar att
påpekas att denna gång, för första gången
i den kvinnliga rösträttens historia, ingen
motion väckts mot förslaget. (Rubriker och
kursiveringar äro R. f. K:s.)

En historik över den kvinnliga röst¬
rättsfrågans läge.

Kvinnornas rösträttsfråga står bland
andra olösta spörsmål på författnings¬
livets område i ett alldeles särskilt
läge. Övriga inskränkningar i den all¬
männa rösträtten, sådan denna genom
1907—1909 års författningsrevision ge¬
staltades, kunde betraktas såsom betin¬
gelser för sagda författningsförslags
antagande av regering och riksdag,
låt vara att vidsträckta meningsgrup¬
per inom folket icke därmed ställdes
till freds. Vad åter angår kvinnoröst¬
rätten, har dess berättigande som en
given följd av, att männen erhölle röst¬
rätt, på det mest auktoritativa sätt vid
skilda tillfällen erkänts utan att rät¬
ten ännu bragts till förverkligande.
Att, därest allmän rösträtt införts för
män, rösträtt för kvinnor bör följa så¬
som en oavvislig konsekvens, har re¬
dan uttalats av den främste grund¬
läggaren av 1866 års riksdagsskick
Louis de Geer — själv visserligen icke
anhängare av den ahmänna rösträtten.
Till de Geers mening härom anslöt
sig därefter 1899 års konstitutionsut¬
skott vid dess avstyrkande yttrande
över de framställningar, som nämnda
år gjorts till riksdagen angående en
omläggning av grunderna för män¬
nens rösträtt. Och då K. M:t år 1902
förelade riksdagen förslag om en po¬
litisk rösträttsreform på den kommu¬
nala rösträttens grund, förklarade då¬
varande statsministern frih. v. Otter,
att, därest frågan om införande om all¬
män rösträtt måhända inom den när¬
maste framtiden komme att framträ¬
da, densamma otvivelaktigt måste för¬
bindas med förslag om rösträtt även
för kvinnorna.
Alldeles samma ståndpunkt i fråga

om den allmänna rösträttens inverkan
på ett ståndpunktstagande till kvinn¬
lig rösträtt intogs av 1906 års riksdag.
Med hänsyn till det förslag till allmän
rösträtt, som då förelåg, och dess sam¬
band med kvinnornas rösträttsfråga
beslöt nämnda riksdag att i enlighet
med konstitutionsutskottets hemställan
hos K. M:t anhålla om allsidig utred¬
ning av den motionsvis väckta frågan
om beredande av politisk rösträtt för
kvinnor. Riksdagen motiverade sitt be¬
slut bl. a. därmed, att det näppeligen
kunde vara förenligt med införande av
en så vidsträckt valrätt för män, som
ifrågasatts, att från direkt politiskt in¬
flytande utestänga kvinnorna, vilka
hade lika stora intressen att tillvara¬
taga i samhället som männen och där¬
för borde sättas i tillfälle att genom
deltagande i de politiska valen göra
dessa intressen tillbörligt beaktade.
Detta riksdagens principuttalande

till förmån för kvinnlig rösträtt såsom
en logisk konsekvens av den allmänna
rösträttens erkännande föranledde
emellertid icke frågans upptagande i
1907 års författningsproposition. Så¬
som skäl härför anfördes, dels att den¬
na vittutseende fråga kunde befaras
fördröja lösningen av männens röst¬
rättsfråga — en farhåga, som föran¬
lett sakens undanskjutande jämväl i
den år 1906 avgivna rösträttsproposi¬

tionen — ocli dels att spörsmålet om
rösträtt för kvinnor så nyligen hän-
skjutits till en utredning, vars resul¬
tat ännu icke förelåge. Men i 1907 års
proposition gavs tillika ett oförbehåll¬
samt erkännande av det berättigade i
den pågående rörelsen för att kvinnan,
den gifta såväl som den ogifta, måtte
kunna själv bevaka sina egna intres¬
sen och äga att lika med mannen del¬
taga i det offentliga livet; och uttala¬
des i propositionen den övertygelsen,
att politisk rösträtt för Sveriges kvin¬
nor i en nära liggande framtid kom¬
me att bliva verklighet.

Motioner i frågan.
Den rörelse, som ställt krav på röst¬

rätt för kvinnor och vars verksamhet
i 1907 års författningsproposition med
ett så varmt uttryck av erkännande
omförmäldes, har under de år, som
gått efter det 1907—1909 års författ¬
ningsändringar trätt i verket, fortsatt
att växa med ökad anslutning inom
alla partier och samhällsklasser. Till
riksdagen har kvinnornas rösträtts¬
krav, sedan den av K. M:t på riks¬
dagens hemställan föranstaltade utred¬
ningen blivit slutförd, framförts ge¬
nom K. M:ts år 1912 avgivna propo¬
sition (n:r 110). Därjämte har frågan
upprepade gånger gjorts till föremål
för motioner i riksdagen. Så har efter
tiden för den allmänna rösträttens in¬
förande fallet varit vid 1909, 1911, 1912,
1914 och 1917 års riksdagar. Härvid
har hr Branting m. fl. medlemmar av
det socialdemokratiska partiet väckt
vissa särskilda yrkanden, vilka väsent¬
ligen ägt samband med motionärer¬
nas tidigare omnämnda krav på de
allmänna rösträttsstreckens revide¬
ring. I propositionen av år 1912 och i
de från liberalt håll framkomna mo¬

tionerna har man däremot i första
hand ansett det angeläget att få kvin¬
nornas rösträtt erkänd på nu gällande
rösträttsgrunder utan sammanförande
med spörsmålet om de allmänna röst¬
rättsinskränkningarnas lämplighet. I
1912 års proposition liksom i samtliga
därefter väckta motioner, från vilket
håll de än kommit, har man emellertid
i princip utgått ifrån, att kvinnorna
borde erhålla rösträtt under samma

betingelser som män, således vid lika
ålder etc.
Frågan om rösträtt för kvinnor har

vid samtliga här särskilt omnämnda
tillfällen, då den varit föremål för
riksdagens behandling, bifallits av an¬
dra kammaren, men avslagits av för¬
sta kammaren.

Frågans lösning rycker närmare.
Propositionen redogör för hur i no¬

vember 1917, då de nyss förut förrätta¬
de valen till riksdagens andra kamma¬
re visade en majoritet för kraven på
författningsreformer, sakkunniga av
civil- och justitiedepartementen till¬
kallades för att utreda och lämna för¬
slag till de önskade reformerna. För
klarläggande av frågan om kvinnans
rösträtt behövdes ingen särskild utred¬
ning, då sådan redan förefanns.
Vid 1918 års lagtima riksdag förnya¬

de K. M:t sin framställning om infö¬
rande av rösträtt för kvinnor på sam¬
ma villkor som för män. Även denna
gång föll förslaget härom på grund av
första kammarens ställning till frågan.
Andra kammaren antog K. M:ts för¬
slag efter konstitutionsutskottets hem¬
ställan med ett tillägg, avseende att
bereda äkta makar möjlighet att under
vissa betingelser rösta genom endera
maken.
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Vid tiden för avlämnandet av ovan¬
nämnda utredning stod det klart för
statsrådet, att skyndsamma åtgärder
från statsmakternas sida borde vidta¬
gas för att tillmötesgå de reformkrav
på författningslivets område, vilka
med växande styrka och obestridligt
berättigande länge gjort sig gällande
inom vårt folk. Mitt under världskri¬
get hade det ena landet efter det andra
Sökt vinna ökad samling omkring de
krävande yttre och inra uppgifter, som
kristiden medfört, genom att bereda
folken största möjliga delaktigheter i
ansvaret för sina öden. Ett krigföran¬
de land som England, ett neutralt
land i hårt utsatt ställning som Hol¬
land, hade funnit det utgöra en ange¬
lägenhet av största vikt att i ett jäm¬
förelsevis tidigt skede av kriget taga
vittgående steg för ytterligare demo¬
kratisering av sina författningar. Ef¬
ter det mellan de krigförande träffade
stilleståndet hade därefter inom de de¬
lar av Centraleuropa, varest styrelsen
förut varit mer eller mindre autokra¬
tisk, det gamla regeringssättet störtat
samman och lämnat rum för regerin¬
gar, vilka i en radikalt genomförd de¬
mokrati sågo ett oeftergivligt villkor
för framgång i sin strävan att upp¬
rätthålla en ordnad samhällsutveck¬
ling. Särskilt dessa sistnämnda tilldra¬
gelser under hösten 1918 måste givet¬
vis återverka på folkstämningen även
i vårt land till skärpande och påskyn¬
dande av de ouppfyllda kraven på en
omfattande och djupgående författ¬
ningsrevision.
Under sådana omständigheter fann

sig statsrådet böra tillstyrka K.
M:t att i den utst räckning, som
grundlagsenligt läte sig göra, redan
vid den för annat ändamål samman¬

kallade urtima riksdagen framlägga
författningsfrågan till behandling. Till
slutligt avgörande kunde visserligen
allenast då företagas en revision av
kommunalrösträtten och därmed sam¬

manhängande spörsmål. Men regerin¬
gen ansåg det angeläget att samtidigt
tillkännagiva grundlinjerna till hela
sitt program för en författningsrevi¬
sion för att därmedelst klargöra, att
frågan i själva verket borde betraluas
såsom ett helt och ofördröjligen brin¬
gas till sin lösning, så snart de for¬
mella betingelserna härför kunde upp¬
fyllas.

Förslags framläggande vid urtima
riksdagen.

Enligt här förut angivna linjer och
under framhållande av frågans sam¬
band med en allmän författningsre¬
form avgavs därefter förslag om en
revision av kommunalrösträtten av
K. M:t till 1918 års urtima riksdag.
Bland andra nyheter i förslaget var
den, att kvinna skulle bliva valbar
även till landsingen.
Förslaget innehåller vidare bestäm¬

melser, som avse att i grundlag gira
kvinnor valrätt och valbarhet till riks¬
dagens båda kamrar på samma villkor
som män. Vad angår val till första
kammaren, hava ju kvinnorna icke va¬
rit utestängda från indirekt valrätt,
varjämte de såsom stadsfullmäktige i
vissa större städer även kunnat äga
direkt valrätt. Genom tidigare om¬
nämnd ändring i landstingsförordnin¬
gen erhöllo de nyligen också möjlighet
att såsom ledamöter i landsting vara
elektorer vid förstakammarval. Nu
föreslås sådana ändringar i riksdags¬
ordningen, att kvinna skall vara val¬
bar till första kammaren (par. 9) samt
valbar och valberättigad till andra
kammaren (par. 16 o. 19). Emellertid
har,. liksom i tidigare förslag, ansetts
lämpligt att medgiva kvinna rätt att
utan särskilda skäl avsäga sig riks-
dagsmannauppdrag.
Vid behandling av frågan om kvin¬

nas rösträtt har från olika håll, sär¬
skilt inom riksdagen, framhållits an¬
gelägenheten av, att de gifta kvinnor
na icke allenast genom lagbestämme
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se tillerkändes rösträtt, utan även att
,jet bereddes dem full möjlighet att
nyttja sin rätt, vilket åter icke läte
sig göra på annat sätt, än att äkta
makar finge rösta genom endera ma¬
ken. Med avseende härå erinras om
3tt K. M:t beslutat avlåta proposition
(ill riksdagen med förslag till bestäm¬
melser om rösträttsutövning, utan in¬
ställande inför valförrättare, vid val
till andra kammaren samt att därmed
åsyftas jämväl att underlätta äkta må¬
lårs röstning.
Huvudbestämmelsen i § 16 avser att
lereda kvinnor valrätt till andra kam¬
maren på samma betingelser som män,
alltså vid samma ålder och i övrigt un¬
ter lika villkor.

Motiveringen.
Motiven för att nu äntligen taga
detta steg fram mot full likställighet
mellan man och kvinna ligga så up¬
penbart i den moderna samhällsutveck¬
lingens hela riktning, att det synes
överflödigt att här återupprepa dem.
För ett närmare angivande av de prin¬
cipiella och praktiska skälen för kvin¬
nans rösträtt hänvisas till den fram¬
ställning, som lämnats i K. M:ts pro¬
positioner i ämnet vid 1912 och 1918
års lagtima riksdagar. Men det bör
lilläggas, att, på sätt som utvisas av

len här förut lämnade redogörelsen för
ivinnorösträttens framsteg under det
senaste året, den allmänna rörelsen för
hinnornas politiska fullmyndighet
alltjämt fortgår med bevarad livskraft
ich växande framgång.
Det torde få anses uteslutet, att, efter

! ien väldiga utvidgning av de medbor¬
gerliga rättigheterna, som i övrigt
iommit till stånd eller är nära förestå-
fflde tack vare den ådagalagda gemen¬
samma viljan till samförstånd bland
lårt folks representanter i riksdagen,

' [vinnorna icke skulle tillerkännas i
hänseende lika politiska rättig-

tår med männen. Den allmänna röst¬
flitens egen princip har — enligt vad
Kr förut berörts — allmänt ansetts
föra ställa kvinnorna i alldeles sam-
la plan som männen i fråga om all¬
männa rättigheter; lika politiska rät-
igheter synas också böra framgå som
[(insekvens av den lösning, som kom-
nunalrösträtten nyligen erhållit; och
htligen framhålles som säkert, att
ffl förbehållslösa anslutning till kvin-
orösträtten, som från riksdagens sida
ivits i samband med författningsfrå-
fes behandling vid urtima riksdagen,
ämväl bör betraktas som uttrycket för
a beredvillighet att medgiva kvin-
'°rna deras politiska medborgarrätt
fen avprutning.

Stina Quint 60 år.
Sextio år fyllde den 12 april redaktö-
in för Folkskolans barntidning, frö-
fe Stina Quint.
I vår rösträttsrörelse har fröken
fent varit med från så gott som
'feta början, hon kom omedelbart in
JQ1 kassaförvaltare i Stockholmsför¬
lagen och stannade på denna post
äö år. Numera är hon vice ordf. i
feerata Kvinnors rösträttsförening,
artill hon har varit en av initiativta-
ama.
Sin förnämsta verksamhet har hon
fe stiftare av och redaktör för före¬
get Folkskolans Barntidning, som
erat sedan 1892 och fyllt en stor

! Pgift. Med barntidningen följde un-

if'i i ^rs ^ en grutisbilaga: "Till
i Clrar", som utan tvivel hade sin
ra mission. Folkskolans Barntid-
f utdelar även stipendier åt lärare
L onska genomgå de s. k. sommar-
a„fSefna ocfe till sjukhjälp. Samman¬
bi = 27,000 kr. utdelats till dessafelamål.
wu.du Quint, som varit stadsfull-
Jy lg ^ 7 år, är medlem i Stockholms
kjf ^arnavårdsnämd och styrelse-
r em i folkskoledirektionen.

Att färdas i Dalarna på samhällskur¬
ser, det är dock något helt annat, än
att i samma syfte ge sig ut i sydliga¬
re delar av vårt land. Nu ha ju ock
kurserna här varit fullt mönstergillt
ordnade och det inverkar ju i oerhört
hög grad. Men dessutom har dalafolket
mycket mer av vakenhet och liv över
sig. Och gemensamhetsandan — käns¬
lan av samhörighet är här starkare
utvecklad. Livet blir därför något mer
enande — förtroligare.
Är det ej så bland oss "söderbor",

att, när vi komma tillsammans, lägger
sig gärna stelheten som ett spöke över
samvaron. Det förefaller nästan, som
om det vore en strävan hos var och en
att hålla sig väl på sin kant, värna
om sin värdighet. Eller är det blyghe¬
ten eller misstron, som gör, att man så
njuggt håller inne med det, som bor i
ens sinne. Ett faktum är, att männi¬
skan allt för lite får skymta fram. Vi
gå omkring som bakom en förskans-
ning, i viss mån njutande av det och
på samma gång undrande vad månne
egentligen muren kring vår nästa
gömmer bakom sig.
Häruppe besvärar man sig ej med

de tjocka murarna. Nog kan väl en
främling vid första sammanträffandet
finna befolkningen kärv och frånstö¬
tande — men försök loda och du finner
snart där bakom ett öppet, rättframt,
ärlig-t sinne, ett förtroendeingivande
väsen.
Dalafolket känner sitt värde — men
det värde man tillmäter sig själv, till¬
mäter man även sin nästa. Det blir:
"du och jag — lika inför vår Herre."
Och sina tankar sticker man ej un¬

der stolen med. Man vågar tänka och
man vågar visa sina tankar och käns¬
lor. Det är därför helt naturligt att
samlivet skall bli rikare.
Kom in i en möteslokal och hör hur

den fosterländska sången enkelt och
okonstlat klingar. Man kan sjunga i
Dalom, åtminstone på vissa orter. När
de stämma upp: "Jag vet ett land", då
går det som en dallring genom mäng¬
den. Det är kärleken till hembygden,
som bär tonerna fram. Och fastän främ¬
ling är man med i denna stämning av
hela sitt hjärta. Ty Dalarna är ett här¬
ligt land — inte minst i vinterskrud.
Dessa gnistrande snöfält med färgfläc¬
kar i rött, blått, violett och höjdernas
och himlens underbara nyanser i regn¬
bågens alla färger — ständigt växlan¬
de! — Är så landskapet tillika klätt
i rimfrost — då tycker man sig för¬
flyttad in i en drömvärld.
Men det är ej blott i sången som

folkets kärlek till hembygden kommer
till synes. Den visar sig fastmer i ar¬
betet för bygden, för samhället. Och
härvidlag tyckes ofta kvinnans intres¬
se vara lika stort som mannens. Man¬
nen är här heller inte så rädd för att
ta kvinnan till hjälp. Man kan märka
hennes spår än här än där. På en ort
har man lagat att de små, som eljest
fått en tom, glädjefattig barndom, få
innehåll i sina barnaår genom kinder-
gartén, där ett hemlivs trevnad och
kärlek omger dem. Och hon vet även
att följa deras fostran uppåt — vem
kan som en kvinna förstå vad barnet
kräver så till kropp som själ? Samhäl¬
lets uppfostrargärning är framförallt
hennes gärning.
Eller du ser henne värnande de fat¬

tiga gamlas rätt. Det kan vara en del
små detaljer, som hon här genomfört,
men som man väl förstår just äro för¬
utsättningarna för att de gamla skola
få värme och ro omkring sig.
Bland de många präktiga kvinnor

jag sett i Dalarna kan jag ej låta bli
att dra fram några typer.
Först då 70-åringen. Det är ej mån¬

ga i sitt livs middagshöjd, som ge ett

så levande, så starkt intryck. Man för¬
står hennes förmåga att gripa, att be¬
tvinga. Där andra stå maktlösa, där
förmår hon utföra något, där andra
slås till marken, där står hon rak. Mö¬
dan tycks hon ej lägga märke till, hen¬
nes blick går längre — till målet. Hon
har länge varit en kämpe för nykter¬
hetssaken, men hon begränsar sig ej
till ett område. Hennes starka rätts¬
känsla driver henne till kamp emot
orätten, var den än möter. Jag såg
henne — samhällsmodern — där hon
talade till folket. Hög och reslig stod
hon där, varm och bild — trosstark och
brinnade. Stark var också hennes tro
på människorna. Kanske var det den
som gjorde, att hon tycktes få fram så
mycket hos dem. Tro föder tro — liv
föder liv. Föredömets makt och ett käm¬
pande sinnes stora segerkraft — det är
den överskrift jag vill sätta över hen¬
nes liv. — Är det inte sådana männi¬
skor som framförallt behövas. Männi¬
skor, som genom sin allt övervinnande
tro rycka oss loss ur missmod och
misstro till liv — till tro på människor¬
na. Kanske skulle vi. då ock kunna
upptäcka liv, där vi hitintills ej kun¬
nat se det — en liten späd brodd, som
vi kanske förut i förblindelse trampat
ned. Ty är det ej så, att vi ofta blott
söka endast mogna fält eller blomst¬
rande marker. Vi glömma, att brodden
måste först skjuta — måste först med
varsam hand omhuldas. I misstro och
missmod försumma vi ofta att värna

. spirande liv. Tänk om vi någon gång
varit den järnskodda hälen, som såra¬
de till döds — eller den klumpiga, hår¬
da handen som bröt — som slog —

Tänk, om det i vår närhet finns liv,
som tynar i brist på förtroendets sol
och hjärtevärme. Kanske vi, just vi
själva, äro den djupaste anledningen
till ödemarkerna omkring oss — till is¬
kylan, som hindrar växtligheten. Hjär¬
tats tro och värme — ha vi prövat den
kraften? Tänk om alla vi, som klaga
över död och intighet i livet, skulle
kunna bli, som kvinnan i dalabygden
— bli livgiverskor. —

Du måste även lära känna Bret-An¬
na, bondhustrun där uppe från byn.
Just på höjden ligger hennes hem med
den underbaraste utsikt över nejden.
I solnedgången var jag på nedfärd där¬
ifrån. Det var flammor och brand över
hela landskapet. Solen tycktes lekande
kasta ut det ena färgmönstret efter
det andra på vinterns snöfält. Där lyste
det rött — där göt sig en ström av guld
över snöytan — och där den underbara
drömtunga violetta dagern eller den
mer lätta fina lilatonen. Alldeles för¬
lamad av intrycket hade jag stannat.
Nu fick jag plötsligt syn på Bret-An¬
na i sin vita fårskinnspäls och den
ljusa huvudduken, hon var på väg ner¬
för sluttningen med sin stötting. Var¬
je kväll gav hon sig ner till föreläsnin¬
garna, fastän hon hade närmare 2
timmars väg. .Nu vänder hon sig om,
och du kan se hennes allvarliga ansik¬
te med de rena linjerna, de kloka ögo¬
nen och det bestämda draget kring
munnen. Jag såg ett gammalt port¬
rätt av hennes mormor, hennes mor
och henne själv. Det var tre så lika an¬

sikten, som man sällan ser. Samma lin¬
jer, samma uttryck. Man skulle kun¬
nat tro det var samma person vid oli¬
ka ålder. Det är som om släktet arbe¬
tat för att få fram något, som i Bret-
Anna nu också kanske kan komma
fram. Mormodern och modern voro bå¬
da utestängda från verkande liv i sam¬
hället. Nu får dotterdottern och dot¬
tern ta upp gärningen. Nyss är hon
invald i fattigvårdsstyrelsen. Hon kän¬
ner ansvaret — hon vill göra sin plikt,
det förstår man. Och det nya ålder¬
domshemmet ligger också alldeles ne¬
danför hennes eget hem. Hon kan vaka
över det dagligen — som de gamlas go-

Maria Bolin f.
Det svider i hjärtat, när en trägen

och trogen rösträttskämpe går bort
utan att ha fått uppleva den stora
kvinnofrigörelse som kampen gäller.
För Maria Bolin hägrade kvinnornas
inträde i det politiska livet som ett
ljussken i nattens mörker. Hon skulle
ha erfarit mer glädje än de flesta av

rösträttssegern. Hon hörde till dem,
som vänta mycket gott för stat och
samhälle av kvinnligt medarbete och
medansvar i styrelsen. Själv var hon
besjälad av en djup och allvarlig sam-
liällsanda, som tog sig uttryck i mån¬
ga former. Bl. a. var hon medlem i

Rönninge municipalnämnd.
Men först och sist var hon verksam

för upplysning och höll ofta föredrag,
mest om rösträtten och fredssaken. Och
hon var även mån om att skapa glädje
bland dem hon ville upplysa. Hon
åtog sig' därför det mödosamma diri-
gentskapet för samhällets sångkör, för¬
utom åtskilligt annat.
Till alla dessa intressen kom hennes

kärlek tiEL jorden. Hon var en hän¬
given jordbrukare. Allt som växte var

henne för övrigt kärt, antingen det
var en blomma vid dikeskanten eller
en världsfamnande tanke.

Nu är hon borta •— och vi sakna i
henne en trofast vän till all kvinnosak.

Ann Margret Holmgren.

da skyddsängel. — Man är även be¬
tänkt på att invälja henne i kommunal¬
fullmäktige. Det är att hoppas att det
går så. En så ansvarsfylld klok, god
kvinna, har samhället ej råd att vara
av med.
Se'n är det den lilla späda varelsen

som egentligen blivit omplanterad i
Dalarnas jordmån. Jag skulle vilja lå¬
ta dig höra hennes historia, men den
är för lång. Så mycket kan du emel¬
lertid veta att hela hennes barndom
varit ett martyrium. Hon har aldrig
som andra barn varit omgiven av vär¬
me och kärlek. Hugg och slag föllo på
det känsliga barnets lott. I hemmet
gick hon alltid i vägen. — Tiden gick,
fast det värkte i hjärteroten. Långa
tider var hon hos främmande männi¬
skor. — Så tog hon lärarinneexamen
och blev sin egen. Nu bär hon
omsorg för mor och syskon. Här är
nu undret. Bitterhet har ej fyllt hen¬
nes själ. Hon är älskande — varm.
Från henne flöda helande, läkande
krafter. Hon räcker så oändligt till för
alla. — Där uppe sitter hon nu i en li¬
ten vrå av världen. Man skulle vilja
förflytta henne till en medelpunkt —

föra henne fram för världens blickar
— inte för hennes egen skull men för
andras — för alla deras, som behöva
lära av henne, att kärleken kan över¬
vinna allt. Du ljusa, fina, goda väsen
— luttrad i eld — som sträcker din
famn mot allt levande med en allt för¬
stående, allt förlåtande kärlek — som
lever så rikt — så fullt —-så lyckligt.
Det finnes ändå så många verkligt

stora människor i denna till synes så
fattiga värld. Tiden är ej så tom på
skatter. Underligt att — just där man
minst anar det — där ligga de. —

Bland de tysta i landen. —
Det är också underbart att få vara

ute på färdeväg och hugnas^ av så
mycket stort och gott. Måtte också nå¬
got ges i gengäld. — Sådd och gen¬
sådd — allt till mognad för det, som
är värt ätt kallas liv.
Dalarna i februari 1919.

Tilly Borg.
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Skånelörbnndets årsmöte i Eslöv.
Trots besvärliga och dyra tågresor, dyr¬

bart vivre ocb knappt övervunnen sjuklig-
bet här och var samlades söndagen den
23 februari, så snart möjligheter yppade
•ig att överhuvudtaget komma någon vart
efter nyss avslutad lokmannastrejk, ett 20-
tal ombud från de skånska rösträttsför¬
eningarna i Eslöv till dryftande av ge¬
mensamma angelägenheter. Antalet när¬
varande uppgick till sammanlagt omkring
40. Man hade denna gång mer händelse¬
rika tider än vanligt bakom sig: den kom-
Hiunala rösträttens fulla utsträckning till
kvinnorna, i en nära framtid marsvalen
och den väl icke ogrundade förhoppningen
om den politiska rösträttsfrågans lösning.
Förbundets ordförande, fru Maja Strand¬

berg från Ystad, ledde förhandlingarna.
Till mötets sekreterare valdes fröken Anna
Lundberg, Lund, och fröken Anna Dalgren,
Eslöv. Års- och revisionsberättelserna upp¬

lästes och godkändes. Till styrelse omval¬
des fru Strandberg, fru Louise av Eken¬
stam, Lund, samt teckningslärarinnan frö¬
ken Anna Nilsson, Malmö. Suppleanter
blevo e. o. hovrättsnotarien Elisabeth Nils¬
son, Malmö, samt fil. kand. Hulda Lundh,
Tomelilla.
Fröken Elisabeth Nilsson höll föredrag

över ämnet "Kvinnornas personliga och
ekonomiska ställning i äktenskapet enligt
förslaget till ny giftermålsbalk". Det kla¬
ra, rediga anförandet belystes med en
mängd konkreta exempel och mottogs med
stor uppmärksamhet.
En livlig diskussion utspann sig över

frågan om kvinnorna och de kommunala
valen i mars, vilken fråga inleddes av fru
Strandberg. Under diskusionen gav fru
Ester Hofvander Sandberg en hastig in¬
blick i det proportionella valsystemet.
Åsikterna voro mycket skiljaktiga i fråga
om kvinnornas ställning till de föreståen¬
de valen i taktiskt avseende. En del av de
närvarande förfäktade den åsikten att sär¬
skilda kvinnolister skulle i hög grad spor¬
ra kvinnornas intresse vid valen och att
de sålunda valda kunde verka utjämnande
på de skarpa partistriderna, andra ansågo
det lojalast och riktigast att kvinnorna ej
började denna nya tid med att driva block¬
politik utan så långt sig göra lät sökte
samarbeta med männen. Mötet ansåg sig.
emellertid ej kunna göra något uttalande
vare sig i den ena eller andra riktningen.
Frågan om ett rösträttsföreningarnas va-

rulotteri avhandlades därefter, sedan frö¬
ken Walborg Bergström, Eslöv, med ett
kortare anförande inlett densamma. Det
beslöts att Skåneförbundets styrelse skulle
med sig associera utomstående intresserade
för att närmare utreda saken.
Kl. 5 e. m. var offentligt möte anordnat

med föredrag av fru Karen Hessel, Kö¬
penhamn, över "De danska kvinnornas er¬
farenheter efter vunnen rösträtt". Fru
Hessel är anställd i Folketingssekretariatet
och har sålunda tillfälle att på närmaste
håll göra de iakttagelser, som i föredraget
framlades. Hennes anförande formade sig
att börja med till en åtei-blick på de dan¬
ska kvinnornas rösträttsarbete och de där¬
vid mest framträdande namnen för att se¬

dan övergå till en resumé över de hittills
framträdande verkningarna av den erhåll¬
na rösträtten. Det intressanta och aktuella
föredraget, framfört på ett ovanligt vin¬
nande och sympatiskt sätt, mottogs med
kraftiga applåder av publiken. E. A.

Rättelse.
Genom ombrytningsfel kommo slutorden i

artikeln om fru Ella Billing i förra num¬
ret att bli missvisande, varför vi här in¬
föra dem i deras ursprungliga skick.
Sedan sin flyttning till Stockholm 1913

har fru Billing även där flitigt tagits i an¬

språk i rösträttens tjänst, särskilt som kas¬
saförvaltare i Stockholms F. K. P. K., var¬

jämte hon utfört ett synnerligen intresse¬
rat och dugande arbete inom denna för¬
enings distriktsorganisation. Även för sina
övriga sociala intressen har hon i Stock¬
holm funnit ett vidsträckt verksamhetsfält,
bl. a. som föreståndarinna för en av de
vid krigsutbrottet upprättade hjälpbyråer-
na för arbetslösa, som konsuleht för ar-

De ny- och omvalda kvinnliga stads¬
fullmäktige i Stockholm.

Fru Emilia Broomé, omvald, bl. a. ordf. i
Frisinnade kvinnor, har rik erfarenhet som
stadsfullmäktig och är känd och högt skat-
tal av alla. De frisinnade.
Fru Anna Carlsson, nyvald, bl. a. med¬

lem av F. H. K:s kvinnoråd. Arbetare¬

partiet.
Fru Karin Fjällbäck-Holm gren, nyvald,

känd i rösträttsrörelsen, förestår Central¬
förbundet för socialt arbete. De frisinnade.
Fru Ruth Gustafsson, nyvald, känd sedan

många år för sin verksamhet i arbetarerö¬
relsen. Arbetarepartiet.
Fröken Hanna Grönvall, nyvald, har ar¬

betat för att organisera hembiträdena. Ar¬
betarepartiet.
Fröken Anna Johansson, omvald på ar¬

betarepartiets lista.
Fru Katy Johansson, f. Franzén, nyvald.

Har arbetat i kommunens tjänst. Höger¬
partiet.
Fröken Anna Lindhagen, omvald, känd

och skattad av alla för mångårigt arbete
i det allmännas tjänst. Arbetarepartiet.
Fru Elin Lindley, nyvald, mångårigt ar¬

bete bl. a. i arbetarerörelsen. Arbetarepar¬
tiet.

Fröken Gertrud Månsson, nyvald, f. n. an¬
ställd i Livsmedelsnämnden. Arbetarepar¬
tiet.

Fröken Math. Stael v. Holstein, jur.
kand., nyvald, bl. a. sekreterare i hyres¬
nämndernas kansli. De frisinnade.
Fröken Helena Stålander, nyvald, är

bryggeriarbeterska. Arbetarepartiet.
Fru Gertrud Törneli, omvald, känd för

mångårigt ax-bete till samhällets bästa. Hö¬
gerpartiet.
Fröken Bertha Wellin, omvald, är sjuk¬

sköterska och har utfört ett omfattande
ax-bete för samhällets nytta. Högerpartiet.
Fru Elisabeth Östman-Sundstrand, ny¬

vald, bl. a. förestått en stor husmoderssko¬
la. Högerpartiet.

Årsberättelsen 1918.
Landsförening-ens och lokalförenin¬

garnas årsberättelser föreligger nu i
tryck. Trots i yttre avseende ogynn¬
samma förhållanden har arbetet fort¬
gått med oförminskad kraft. Särskilt
heaktansvärd är kvinnornas vaknan¬
de intresse för upplysning. Detta har
visat sig genom de många fulltaligt
besökta kurserna i sociala, kommunala
och politiska frågor, vilka hållits un¬
der våren. De Bergman-Österbergska
samhällskurserna ha hållits i Krono¬
bergs, Kalmar, Värmlands och Gävle¬
borgs län för tillsammans 23,590 åhö¬
rare. Föredragsturnéer ha dessutom
anordnats i Jönköpings, Kalmar, Ös¬
tergötlands och Kristianstads län, och
enstaka föredrag ha hållits överallt i
landet. Alla för hösten planerade kur¬
ser måste till följd av mötesförhud på
grund av rådande influensaepidemi in¬
ställas.
Föreningarnas antal visade sig- vid

årets slut vara 236 och medlemsantalet
16,103. Landsföreningens organ, Röst¬
rätt för Kvinnor, har utgivits regel¬
bundet 2 gånger i månaden.
Vid rösträttsfrågans behandling i

riksdagen igångsattes en kraftig agi¬
tation över hela landet för att stödja
den kungliga propositionen och efter
frågans fall anordnades talrika pro¬
testmöten. De svenska kvinnornas
rösträttsdag, Birgittadagen den 7 ok¬
tober, firades med möten och föredrag
över Susan B. Anthony. I ett flertal
aktuella sociala frågor har Landsföi*-
eningen gjort uttalanden. Genom he¬
slut av urtima riksdagen ha de sven¬
ska kvinnorna erhållit utvidgad kom¬
munal rösträtt samt fått löfte om po¬
litisk rösträtt och valbarhet. Vi stå så¬
ledes nu inför målet för de många
årens trägna arbete.

betslösa tobaksärbeterskor och som före¬
ståndarinna för intressekontoren vid Stock¬

holmssystemet ocb vid Nordiska kompaniet,
där bon nu har sin verksamhet förlagd.
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Arbetet ute i landet.

I VARJE SVENSKT HEM
bör finnas en svensk,
solid, lättgående
och beprövad

Iftttöquarna
w/m

Eskilstuna F. K. P. R. hade sitt årsmöte
den 18 febx-uari, vax-vid den förutvarande
styx*elsen omvaldes. Styx-elsen består av:
ordf. fx-ökexx Ingrid Hallman, v. ordf. fru
Märta Hellström, sekx*. fru Gulli Vestlund,
v. sekr. fröken Hilma Nox-dluxxd, kassaförv.
fröken Hilda Holm. Suppleanter blevo fru¬
ar Nanny Grenander ocb Ida Adamsson
samt fröken Selma Ekström, feil revisorer
xxtsågos fröknarna Elin Hägg ocb Hanna
Facht med fröknarna Ragnhild Schmidt och
Dora Ahlnxanri som sxxppleantex-. — Mötet
behandlade frågan om de föx*estående stads¬
fullmäktigevalen. Av den livliga diskussio-
xien framgick, att kvinnorna säkert vänta,
att alla partierna skola beakta dex-as krav
på säkra platser.
Fx-öken Hilda Holm x-edogjorde för cen-

tx-alstyrelsemötet. Efter mötet följde ett an¬

genämt samkväm, varunder fru Maja Eng-
strand med sin vackra sång bidrog till
stämningens höjande.

StiirtasJiir

Jönköpings F. K. P. R. liade den 11 mars

sitt årsmöte. Års- och x-evisionsberättel-
serna 'upplästes och godkändes, samt bevil¬
jades styrelsen full och tacksam ansvars¬

frihet. I tur att avgå vöro fyra styrelse¬
medlemmar, varjämte fröken E. Dahlman
genom avflyttning lämnat styrelsen. De av¬
gående omvaldes samt voro: ordf. fröken E.
Aulin, fx*öken Klara Ahrenbex-g1, fx-uax- Thé-
rése Lilja och Agixes Lithman. Nyvald i
styx'elseix blevo suppleanten fröken Max-ia
Aulin. Till suppleanter omvaldes fru Tliyra
Sclxartau samt nyvaldes fröken Oscaria Jo¬
hansson. Till revisorer och revisorssupple¬
anter oxnvaldes de förutvax-ande. Vidare
diskuterades frågan om "en försäljning av
till föreningen skänkta arbeten. Till L. K.
P. R:s upplysningsfond hade sänts under
året insamlade kr. 230: —.

Nyköjnngs F. K. P. R. anordnade den 3
februax-i ett stort Wilsonmöte med fx-öken
Mathilda Widegren och fru Ellen Hagen
som talare. Dessutom föx-ekom deklamation
av fx-u Abla Falker och sång av skol¬
flickor.
En vecka senax-e inbjöd föreningen sta¬

dens x-östberättigade kvinnor till möte för
att dryfta de kommande valen, varvid be¬
slöts, att man skulle låta ställa upp kvinn¬
liga kandidater på männens listor. Mötet
utsåg fyra kvinnor, alla medlemmar i F.
K. P. R., en höger och tre frisinnade.

Strängnäs F. K. P. R. höll sitt årsmöte
deix 3 februari.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 76, vil¬
ket utvisar en ökning från föregående år
med 6 medlemmar.
Deix avgående styrelsen återvaldes och

består av frix Aug. Widebeck, ordförande,
generalskan D. Bergman, vice ordförande,
fröken N. Huldt, sekreterare och kassör
samt fru E. Stenbeck och fröken Em. Ryd¬
berg. Revisorer blevo fruarna G. Liljha-
gen och S. Nordström.
Beslut fattades att anordna någa före¬

läsningar i kommunalkxxnskap, särskilt med
tanke på kvinnornas nyförvärvade kom¬
munala rättigheter. Fredrika-Bremer-kret-
sen skulle anmodas att vara medinbjudare
till dessa kurser.

Angående kvinnornas deltagande i det
förestående stadsfullmäktigevalet utspann
sig en livlig debatt. Bland annat om egna
listor borde användas eller om kvinnorna
borde rösta med partierna. Frågan bordla¬
des. Årsmötet, som var talrikt besökt, präg¬
lades av det livligaste intresse.

Kvinnorösträttens landvinningar.
Kvinnorösträttens segrar under kriget

Europa.
Danmark 1915: Full politisk rösträtt

och valbarhet, 9 kvinnor medlem¬
mar åv riksdag-en.

Island 1915: Full politisk rösträtt och
valbarhet; 1 kvinna medlem av all-
ting-et.

Storbritannien och Irland 1918: Full
politisk rösträtt och valbarhet; 1
kvinna vald till medlem av parla¬
mentet.

VII

Kv
i :

motii

Canada 1918: Federal rösträtt och val¬
barhet; rösträtt och valbarhet i alla
delstater utom New Brunswick och
Prins Edwards ö; 4 kvinnor med¬
lemmar av det kanadensiska stats¬
förbundets lag-stiftande försam¬
ling-.

Tyskland 1918: Rösträtt för alla kvin¬
nor över 20 är, valbarhet till alla
federala och statlig-a parlament och
kommunala styrelser; 36 kviphor
medlemmar av nationalförsamlin¬
g-en, 22 av de enskilda staternas
lagstiftande församlingar.

Österrike 1918: Rösträtt för alla kvin¬
nor över 20 år, vel valbarhet till
alla federala och statliga parla¬
ment; kvinnor medlemmar av riks¬
dagen.

Ungern 1918: Full politisk rösträtt och
valbarhet för läs- och skrivkunni-
g-a kvinnor.

Nederländerna 1917: Valbarhet och
borttagandet av det lagliga hindret
för kvinnornas rösträtt. Motion om
kvinnans politiska rösträtt under
överläggning; 1 kvinna medlem av
riksdagen.

Böhmen och Polen: Lagar, som inne¬
fatta kvinnorösträtten under utar¬
betning.
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Amerikas Eörenta Stater.
Neiv-York 1917. — S. Dakota 1918.

Michigan 1918. — Oklahoma 1918.

Kvinnorösträtten införd före kriget.
Australien: Statsförbundet och de en¬

skilda staterna; rösträtt och val¬
barhet. ,,

Nya Zeeland: Rösträtt, icke valbarhet
Finland: Rösträtt och valbarhet;

kvinnor medlemmar av lantdagen.
Norge: Rösträtt och valbarhet. j
Förenta staterna: Wyoming, Colorado»

Idaho, Utah, Californien, Arizona,
Nevada, Oregon, Washington, Mo
tana, Alaska, Kansas.
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Efter valen. Av Gulli Petrini.
Kvinnlighet som merit. Av Anna Kleman
Propositionen om kvinnorösträtten.
Sådd och gensådd. Av Tilly Borg.
Maria Bolin f. Av Ann-Margret Holmgren-
Stina Quint 60 år.
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Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A.B,
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RÖSTRATT FÖR
KVINNOR

Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
Motto: Vi kunna aldrig göra sä mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.
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Kvinnornaochpolitiken.
I Första kammaren har väckts en

motion av borgmästare Lindhagen av
det innehåll, att riksdagen vid pröv¬
ning av förslaget om politisk rösträtt
för kvinnor måtte i motiven till sitt
beslut uttala den förväntningen "att
det nya medborgarskapet må bli ej en
vara blott, om vilken partierna kon¬
kurrera i valmarknaden, utan en ny
fostrande kraft att i och med det nya
samarbetet sätta humanitet i stället
för våld och väld till ledstjärna för vå¬
ra politiska strävanden."
Vi beklaga att utrymmet ej tillåter
utförligare återgivande av motio-
-som- innehåller en intressant bis¬
över den kvinnliga rösträttsfrå¬

gans utveckling i vårt land. Här nedan
anföras emellertid inledningen och
slutorden till den synnerligen behjär-
iansvärda motionen.
"Då nu alla kvinnors medborgarrätt
Wivit en verklighet i det kommunala
arbetet och snart även bryter in över
det politiska livet, förnimmes dock in¬
genstädes inom partiväsendet någ-on
aftertanke, vad detta djupare sett kan
betyda, eller någon längtan att göra
något vackert av detsamma. Vid de
senaste valen till stadsfullmäktige och
landsting lockade högerns ledare med
välgärningar, som partiet hitintills

givit kvinnorna och fortfarande tänk¬
te bestå dem. Liberaler och socialde¬
mokrater manade enträget kvinnorna
rösta med dem under erinran, att

%sterpartierna ensamt verkat för
«innans politiska rösträtt. Detta var
»Ut. Ökade tillfällen på den politiska
marknaden att kunna köpa själar i ut¬
byte mot snöda löften. Auktionskloc-

|an går och luften korsas av bedyran-
Jeö, att "min partivara är häst och ibruket billigast".
Det gives nog icke stora förhopp-
"^gar, att den kvinnliga rösträttens
genombrott skall få betyda tillkomsten
ett nytt själsligt innehåll. Sedan

f°nrialdemokratien, liktydig med all¬
män och lika rösträtt, snart lagt sista'anden vid sitt verk, skynda säkerli¬
gen partisystemen att med sig inför-
v[a.kvinnorna. De senare komma iJniäiihet att rösta med sina män eller
'åtskilliga fall männen med sina kvin-
°n I de nya väljarnas händer stickes
idiomatiskt en valsedel, med vars till¬
komst de haft föga att skaffa. Dettaallt. Inga. nya omvälvningar i tids¬

träd*1 °Ck s*nnena' ins>en realdemo-
, Till detta kommer, att ingen ära vi-
J e^s °ver själva tillblivelsen av de
seu-ä kvinnornas politiska frigörel-
j" ^i började först bland Europas

med ett visst undantag allenast

för England. De svenska kvinnoorga¬
nisationerna voro ett föredöme, till vil¬
ket man blickade med förväntan, att
de skulle bliva pioniärer i strävandet
för rösträttens erövring. Vi började
som sagt först, men nu komma vi ändå
sist bland alla grannar. Finland, Nor¬
ge, Danmark, Ryssland, England,
Tyskland, alla ha de gått förbi oss.
Men då svenskarna nu icke blevo de
första, så kanske det är en utmärkelse
för dem i alla fall att åtminstone bliva
de sista.
Under det partierna lägga skulden

på varandra, kan det hava sitt intresse
erinra om, att skulden ligger hos dem
allesammans. De tre stora partierna
ha var för sig i sin hesökelses stund
försummat tillfället och vållat, att den
svenska statskonsten nu kommer efter
alla de andras såsom en trasa utan
egen intelligens.
Man skulle kunnat tro, att åtminsto¬

ne denna sak icke behövt bli någon
partifråga, då ju kvinnor finnas i
alla partier och saken rör dem tämli¬
gen lika. Så var ock en tid ganska
mycket förhållandet. Men politiken har
på grund av sin brist på idéer och
sin begärelse att sätta ett partis fram¬
gång framför människornas välfärd,
lyckats ruinera situationen för de
svenska kvinnorna. Snålheten i poli¬
tisk vidsynthet har även här bedragit
visheten.
Det kan synas likgiltigt att nu åter¬

kalla i minnet den snö, som föll i fjol.
Detta har emellertid sin betydelse som
exempel, huru det nuvarande idealsy¬
stemet verkar. Mång-en kan taga lär¬
dom därav för framtiden, och en åter¬
blick på försummelserna borde göra
sitt till för att väcka någon benägen¬
het att försona desamma.

Efter världskriget och de båda ryska
revolutionerna har maximiprogram-
mets sol omsider skymtat bortom den
officiella politiken. Under belysningen
av denna lilla gryning börjar man om¬
sider kunna hängiva sig åt förhopp¬
ningar, att de mänskliga sanningarna,
skapelser av erfarenheterna, skola till-
låtas någon vägledning i regeringars
och folkrepresentationers verksamhet
såväl som i det dagliga livets utform¬
ningar. Därmed begynner lärornas
och det gamla partiväsendets avskriv¬
ning såsom de företrädesvis tongivan¬
de makterna. Deras synnerliga förmå¬
ga att splittra männinskorna, i grun¬
den fördärva deras karaktärer och to¬
talt ruinera deras materiella utkomst¬
möjligheter, skall måhända en gång
bliva uppenbar. Nät tiden löpt ut sin
lina och allting sammanstörtat, kom¬
mer omsider en uppståndelse.
För denna framtid kan kvinnornas

politiska frigörelse bliva en förlossa-
re, och visst är,att den åtminstone bor¬
de vara det. Ett tiotal år sedan fann
sig en svensk riksdagsman från huvud¬
staden föranlåten att i riksdagen tem-
peramentsfnllt tala om "en döende
maskulin kulturvärld". Häreniiöt in¬
vände representanten för den sydsven¬
ska universitetsstaden, att han tvärt
om hoppades på "en ny maskulin re¬
nässans". Denna profetia har, såsom
eu talarinna vid ett fredsmöte uttryck¬
te sig, förverkligats i världskriget. Det
som nu faller i spillror var en parti-
produkt, ett foster av en hälft allenast
av mänskligheten, en byggnad rest av
muskelstyrkans representant mannen.
Det är kanske därför allting till sist
slutar med slagsmål och blodbad så¬
som den enda förlösningen för detta
statsmannaskap.
Ligger det därför icke något sym¬

boliskt, något aningsfullt, en stor för¬
väntan uti den gamla europeiska kul¬
turen, som i det längsta sökte hålla
kvinnorna borta från kamratskap i ar¬
betet utåt? Det nya medborgarskapet
har kommit av sig självt, oombett så¬
som en oundviklig sak uti den stora
nödens stund. Detta betyder väl, att
det är hela mänskligheten, alla männi¬
skor och icke slavsinnet, den partipo¬
litiska inaveln, som kan föda nya tan¬
kar och fostra ett bättre släkte. Det
är hög tid, att det vekare sinnelaget i
mänskligheten får intaga sin tillbör¬
liga plats vid sidan av styrkan även i
statslivet. Om kvinnorna förstode
detta och tillätes att göra det, skulle
de förnimma, att från dem borde i och
genom det nya samarbetet utströmma
den nyskapande viljan att sätta huma¬
nitet i stället för våld och väld i våra
politiska strävanden.
Detta är en dröm visserligen, och

allt gammalt från yttersta "högern"
till yttersta "vänstern" kommer att
sammansvärja sig för att omintetgöra
den. De stora påminnelsernas tid kom¬
mer dock just nu. Tiden för maningar
om realdemokratiens nödvändigheter
begynner."

Våra första kvinnliga landstingsmän.
I Örebro läns landsting har invalts

fru Elsa Perselli, de frisinnade, och i
Oxie och Skytts härads landsting fru
Edith Sköld, arbetarepartiet.

Selma Lagerlöf
har på de frisinnades lista för 4 år
valts till kommunalfullmäktig i Östra
Emtervik, Värmland.

Kvinnornas ansvar inför
nya rättigheter.

När centralstyrelsen på fru Wicksells
förslag beslöt att F. K. P. R. skulle an¬
ordna neutrala upplysningskurser före
marsvalen i år, så anade den nog inte,
att hennes tanke skulle bli omfattad
på så många håll och i det hela taget
så väl utförd som den blev.
Bland de många goda föredrag, som

hållits på dessa kurser, föreligger nu
ett i tryck, nämligen rektor Steffens i
Visby. Det behandlar det ämne, som
kvinnorna själva nog känna som det
viktigaste för dem att få utrett: Kvin¬
nans ansvar inför nya rättigheter.
Förf. anlägger delvis nya synpunk¬

ter på ansvaret. Han' håller inte vidare
på den myckna kunskapen i politiska
och sociala ting. Den vinnes bäst ge¬
nom erfarenhet. Inte heller värderar
han åsiktstroheten och den s. k. själv¬
ständiga övertygelsen så värst högt.
Personer med solid inkomst eller hög¬
re samhällsställning ha i allmänhet
konservativa åsikter och tycka att det
är bra som det är. Deras /'självstän¬
diga" tänkande leder dem nästan all¬
tid att söka bevara det bestående i stör¬
sta möjliga utsträckning. Fattigt folk
däremot, särskilt i lägre ställning, bli
vanligen radikala eller socialister eller
omstörtare av ett eller annat slag.
Åsikterna följa med andra ord ofta det
egna Intresset och kunna dikteras av

pur egoism. Det viktigaste är, att man
följer sina ideal — det bästa inom en,
som står kvar, när man kommit bort
från sina åsikter.
Förf. fritar inte kvinnan från ansvar

för det förflutna. Det låter han henne,
eget nog, dela med mannen. Det nya
är, att detta ansvar nu blir uppenbart
och att hon måste erkänna sig ha det.
Förf. ogillar att kvinnorna dela upp

sig på männens partier. Härigenom
ökas agitationen, och kvinnorna gripas
av partiyran. Resultatet i fråga om ef¬
fektivt utövande av makten blir lika
med noll. "Om kvinnorna skola få nå¬
got verkligt lyckligt inflytande på
samhällsförhållandena genom sitt del¬
tagande i det politiska livet, så hörde
detta enligt min mening kunna lyckas
endast om de kasta männens parti¬
märken över hord och gå fram på egen
farkost under egna flaggor. Deras
strävanden hörde inrikta sig på att
hålla ihop samhället, inte att ytterliga¬
re klyva det", säger förf.
Han önskar ett kvinnoparti, dit även

män ha tillträde, och vilkets valparoll
vore de speciella kvinnliga idéerna och
den politiska och sociala utjämningen
och försoningen. Tanken borde ha de¬
batterats före valen och kvinnorna

v.B,



ROSTRÄTT FOR KVINNOR N:R 9

ROSTRÄTT FOR KVINNOR

utkommer den 1 och 15 i var månad med un¬

dantag av juli och augusti månader.
Redaktionskommitté:

Ann Maegeet Holhgeen,
Ebba Palmstieena,
Ester Beisman,
Signe Jacobson.

Redaktion och Exp.: 24 Brunkebergstorg1
Redaktionstid: onsdag och lördag kl. */»3—1/s4.

Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.
Rikstel. 8600. Allm. tel. 147 29.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.

Prenumeration genom posten:
Pris för 1919 Kr. 2: 50.
Lösnummer 15 öre.

För utlandet sker prenumeration antingen ge¬
nom posten eller genom insändande av kr.
3: 25 i postanvisning till tidningens exped.

Ånnonspris: 10 öre per mm. å sista sidan, 15
öre å de övriga. Vid längre tids annonsering
rabatt.

KÖ®TRÄTTSBYRAN
24 Brunkebergstorg Stockholm
Allm. tel. 147 29. Rikstel. 86 00.

öppen vardagar kl. 1—4.30 e. m.
L. K. P. R:s sekreterare träffas personligen

kl. 1—3 e. m.

skulle i det längsta ha gått fram på
obruten front och arbetat ut ett kvin¬
noprogram av t ex. filantropisk na¬
tur. Förf. menar, att det finns många
vägar för kvinnorna att slå in på. Den
enda, som leder till fördärv är, när
kvinnorna organisera sitt ingripande
i det offentliga livet på de gamla par¬
tilinjerna och anordna en partikamp
vid sidan av männen.
Den stora uppgiften för kvinnan an¬

ser förf. vara att göra sig till repre¬
sentant för "den sociala och politiska
försoningsläran". Kvinnans stora an¬
svar blir det, om hon icke omfattar
denna tanke.
Den lilla broschyren innehåller myc¬

ket att tänka på. Den hör ge anled¬
ning till diskussion i F. K. P. R. om
icke förr så vid höstens sammankom¬
ster. Och den hör studeras av kvinnor
litet varstans.
De kvinnor, som deltagit i valagita¬

tionen, ha nog känt en livlig avsmak
för partiagitationen sådan den bedri-
ves, likaså för partistriderna i allmän¬
het, både inom och utom riksdagen.
Dessa te sig mången gång som ren
krigföring, om också oblodig. Måhän¬
da härleda de sig till stor del från en
hos männen inneboende medfödd
stridslust, som söker sig uttryck i
många former.
Tanken på ett kvinnoparti, eller vad

man vill kalla det, tål onekligen att
grundligt dryftas och heses från alla
sidor. Mycket kan tala emot ett så¬
dant, men kanske talar ännu mer för.
I alla händelser äro rektor Steffens
ningar i frågan värda att beakta.

A. M. E.
Richard Steffen: Kvinnans ansvar inför nya rättig¬

heter. Sthlm 1919. Pris 75 öre.

Kvinnorna och freds-
konferensen.

Den konferens av rösträttskvinnor
från ententeländerna, som alltjämt är
samlad i Paris, fortsätter med sina
uppvaktningar hos fredskonferensens
delegerade. Detta har visat sig vara
av stor betydelse, i det att kvinnorna
fått ett formligt löfte av de delegera¬
de att verka för deras sak, och icke
minst viktigt har det varit, att kvin¬
norna därvid kommit i tillfälle att
framlägga sina synpunkter för ombud
från länder, där ännu ingen kvinnorö¬
relse existerar.
Som en stor seger får man anse att

de allierades högsta råd den 11 mars
vid överläggning om huruvida kvin-

De engelska kvinnornas rösträttsorganisation.
Sedan de engelska kvinnorna förra

året fingo politisk rösträtt, har helt na¬
turligt frågan om rösträttsföreningens
öde varit brännande och vid dess års¬
möte 5—7 mars fattades det avgörande
beslutet därom. *
Den förra National Union of Wo-

men's Suffrage Societies (Landsförenin¬
gen för kvinnans rösträtt), som leder
sitt ursprung från 1867, ombildades
därvid till National Union of Societies
for Equal Citizenship (Landsföreningen
för lika medborgerliga rättigheter).
Mrs Fawcett, som varit ordförande
alltsedan 1907, ansåg sig nu vid fyllda
71 år äga rättighet att draga sig till¬
baka från ordförandeplatsen, och efter¬
träddes av miss Eleanor Rathbone,
som under många år nedlagt ett intel¬
ligent och oförtröttat arbete i rösträt¬
tens tjänst. Hon är dessutom starkt
socialt och kommunalt intresserad, och
har i sin födelsestad Liverpool, där hon
är stadsfullmäktig, blivit mycket upp¬
skattad för sin duglighet och stora ar-
hetsförmåga.
Från mötets första stund märktes en

stark önskan hos flertalet att organi¬
sationen skulle fortleva och att det
maskineri, som gjort så god tjänst i
det förflutna, även skulle bibehållas.
Flera olika förslag om det sätt, varpå
detta häst skulle ske, hade framställts;
det som slutligen antogs gav uttryck
åt den idén att organisationen skulle
ytterligare stärkas genom en samman¬
slutning med alla de personer och för¬
eningar, som ha likställighet mellan
män och Kvinnor till mål. Denna idé
skulle genomföras på två sätt: dels ge¬
nom att inbjuda föreningar med detta
mål att ansluta sig till Landsförenin¬

gen, vare sig de dessutom arbeta för
andra mål eller icke; och dels genom
att bilda särskilda kommittéer att ar-
heta för speciella likställighetsrefor¬
mer och genom att anmoda personer
att deltaga i deras arbete, som icke
nödvändigt äro medlemmar av Lands¬
föreningens verkställande utskott, men
som äro sakkunniga i de specialfrågor,
för vilka kommittéerna tillsatts. Vi¬
dare beslöts

. begränsa antalet av de
speciella reformer, för vilka förenin¬
gen arbetar, till sex åt gången. Till
att börja med antogos följande tre
punkter på reformprogrammet: änke¬
pensioner, föräldrarnas lika målsmans¬
rätt över barnen, och kvinnornas till¬
träde till de juridiska yrkena. De öv¬
riga tre frågorna skola avgöras genom
skriftlig omröstning bland lokalför¬
eningarna.
Framgången av denna strävan efter

nytt liv, beror, säger Common Cause,
till en del på den yttre organisationen,
ty om rösträttsföreningarnas inbjudan
icke hörsammas av andra sammanslut¬
ningar, nås icke målet. Men den beror
också på rösträttskvinnorna själva, på
deras förmåga av uppoffrande och
hängivet arbete. Ännu många års ihär¬
digt och strävsamt arbete återstår, in¬
nan full likställighet kan vinnas. Men
utan att rösträttskvinnorna själva äro
fast beslutna att göra detta arbete,
kunna de icke få några andra kvinnor
att hjälpa till i arbetet. Det är ytterst
på deras praktiska entusiasm det helas
framgång vilar; ingen i världen vill
göra deras arbete för dem, men de
kunna få andra att hjälpa till, om de
visa att de äro beredda att arbeta hårt
och väl.

norna skulle tillåtas deltaga i det ar¬
bete, som utfördes av vissa av freds¬
konferensens kommittéer, beslöt att
kvinnornas organisationer skulle få
tillfälle att framlägga sina önskemål
inför de kommittéer, som behandlade
frågor, som särskilt rörde kvinnorna.
Som närmaste följd härav mottogs

en deputation från kvinnokonferensen
den 18 mars av fredskonferensens kom¬
mitté för internationell arbetarelag¬
stiftning, vars ordförande är mr Sa¬
muel Gompers, som likaledes är ord¬
förande för Förenta staternas arbetar¬
parti. Kvinnorna framställde därvid
följande önskemål:
Åtta timmars arbetsdag, halva lörda¬

gen ledig och en maximalarbetstid av
44 timmar i veckan;
minimilön i överensstämmelse med

levnadskostnaderna och lika lön för
män och kvinnor;
förbud för nattarbete;
skydd för barnarbete och förhud mot

arbete av barn under 15 år;
teknisk yrkesutbildning i åldern 15—

18 år och fortsättningskurser under ar-
hetstiden;
lagstadgad vila för barnsängskvinnor

med bibehållande av lön;
inrättande av halvtidsarbete för gifta

kvinnor.
Vidare överlämnades en resolution

angående inrättandet i alla länder av
en kommitté, bestående uteslutande av
kvinnor, till vilken skulle hänskjutas
alla lagstiftningsförslag rörande kvin¬
nor.

Mr Gompers höll därefter ett tal, vari
han tackade kvinnorna för deras för¬
slag och förklarade, att det icke var
kommitténs fel, att den icke ägde några
kvinnliga medlemmar; för sin del be¬
klagade han att icke ha haft tillgång
till kvinnornas råd och hjälp under de
tre månader kommittén arbetat. Till

De franska kvinnornas rösträtt.

Från Frankrike kommer underrät¬
telsen att ett senatsutskott med åtta
röster mot fem förkastat två motioner
om rösträtt och valbarhet för kvinnor.
De franska rösträttskvinnorna äro

helt naturligt häftigt upprörda här¬
över och framhålla, att landet behöver
kvinnorna att tillsammans med män¬
nen arbeta för de stora sociala refor¬
mer, på vilka Frankrikes framtid hän¬
ger.

Kvinnorösträtten i Belgien.
Den parlamentariska situationen i

Belgien är för närvarande mycket
spänd till följd av frågan om kvinnans
politiska rösträtt. Endast högern vill
samtycka till att omedelbart ge kvin¬
norna rösträtt, under det vänstern
energiskt opponerar sig, enär Belgien
kanske är det land i Europa, där kvin¬
norna äro minst mogna för rösträtt
och emedan endast det klerikala par¬
tiet kan begagna sig av deras »tillträde
till det politiska livet.

Politisk kvinnoorganisation i
Norge.

Den gamle kvinnosaksvännen, borg¬
mästaren i Kristiania, H. E. Berner,
höll nyligen i Kvindernes Vselgerfor¬
ening ett även för oss beaktansvärt
föredrag om kvinnornas närmaste
framtidsuppgifter. Han uppmanade
föreningen med brinnande iver att or¬
ganisera kvinnorna och att upparbeta

slut bad han dem vara förvissade om,
att kommittén icke skulle lämna något
ogjort för att främja de önskemål, som
kvinnorna framlagt.

A.-B. JOHN V. MEN & C:«
■ Kungl. Hofleverantör"

rak*. 429 Freissatan 3, Stockholm. A. T. 5048

Sveriges äldsta, största o. bäst
renommerade specialaffär i

Siden- &Ylle-Kläåningstyger
Prover t. landsorten sändas gratis o. franco.

HILMA ANDERSSON f.
Rösträttsrörelsen har återigen lidit

en stor förlust. Den har förlorat -en
av sina mest övertygade och nitiska
medlemmar.
Hilma Andersson hörde till dem, som

alltifrån sin tidiga ungdom varit liv¬
ligt besjälad av intresse för kvinnor¬
nas likställighetssträvanden, liksom
ock för andra stora sociala problem.
Det var därför helt naturligt att hon,
när tiden var inne, blev en av initia¬
tivtagarna till bildandet av Huskvar¬
na F. K. P. R., och att hon valdes till
föreningens ordförande, vilken befatt¬
ning hon innehade under nära tio års
tid. I sällsynt hög grad ägde hon för¬
mågan att offra tid och kraft för de
idéer hon älskade, samtidigt undvikan¬
de att låta sin egen personlighet fram¬
träda mer än som var absolut ound¬
vikligt. Hennes anspråkslöshet ock
försynthet gjorde att hennes rika be¬
gåvning måhända aldrig kom till sin
rätt, så som den skulle kunnat inom
rösträttsarbetet, men hennes insats kar
måhända därför icke blivit mindre
fruktbärande. Inom det samhälle, där
hon verkade, och vida utöver dess
gränser förvärvade hon stor, personlig
aktning, även från dem, som icke de¬
lade hennes åsikter eller gillade hen¬
nes strävanden.
Ty det var icke blott hennes gärning,

präglad av sällsynt klart förstånd ock
idealitet, som väckte beundran, utan i
lika hög grad karaktärens fasthet ock
ädelhet. Ingen, som kom i hennes väg,
kunde undgå att erfara intryck av
denna starka personlighet. Vi minnas
den med tacksamhet och kärlek.

Gerda Lindblom,
f. Planting-Gyllenbåga.

*

Fru Hilma Andersson var född 1868 ock
maka till lantbrukaren K. T. Andersson å

Tormenås, Huskvarna. Hon var, utom röst¬
rättsarbetet, allmänt känd för sitt fram¬
gångsrika arbete för den svenska fjäderfä-
avelns befrämjande, inom vilket verksam¬
hetsområde hon var mycket uppskattad över
hela landet. Varmt intresserad av sociala
och kommunala spörsmål var fru Anders¬
son en verksam medlem av ett flertal sty¬
relser och institutioner, för vilka hennes
bortgång innebär en kännbar förlust.

solidaritet bland dem. Bristen härpå
ansåg han vara orsaken till, att endast
27 kvinnor äro invalda i häradsstyrel¬
serna vid sidan av 11,000 män, i stads¬
styrelserna blott 165 kvinnor mot 2,064
män, och att ingen enda kvinna sitter
i stortinget.
Han menade, att om den väldiga

obrukade kvinnokraften användes i
fredens tjänst, kunde den uträtta stor¬
verk. Likaså beträffande nykterhets-
och bostadsfrågorna. Bland annat upp¬
fordrade han kvinnorna att i viss man
göra sig till herrar över arkitekterna,
som hysa suveränt förakt för husmöd¬
rarnas krav. Kvinnorna borde helt en¬
kelt köra ut en del män ur byggnads¬
kommissionerna och sätta in praktiska
husmödrar att planlägga och inreda
husen. Och kvinnorna skulle tränga m
i alla parlamentariska och offentliga
kommissioner och råd, där deras in¬
tressen beröras.
Det var, enligt hans åsigt, ett stort

framsteg, att Kvindernes Vaelgerfor-
ening blivit stiftad. Genom den kunna
kvinnorna med hela den moderna oc i
nödiga apparaten uppta en effektiv
kamp vid sidan av eller emot andra
partier. Med en fast organisation oc
underavdelningar över hela_ lande
skulle kvinnosakens framtid bli helt an
norlunda betryggad än nu. Det fordras
stora offer av tid och pengar, mei
stora tankar äro "starkare än penning ,

makt och vapen", och "kvinnosaken a
en av de världssaker, som b-ryta sig
segerrikt fram trots allt motstånd , sa
ger den erfarne kvinnosaksnestorn.



4

:R 9 RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Änkor och deras barn.
Ögonen öppnas för en stor orätt.

Om man för en del år sedan utbrast
Igon gång: Finns det väl i lagen nå-
jon orättvisare bestämmelse än den,
itt änkor skola försörja sina barn,
möttes man vanligen av det inkastet:
fem skulle annars försörja dem? Men
jen, som gjorde invändningen, hade
lär man sedan frågade: Hur, med vad
lola de försörja dem? intet annat svar
in: Men vilka än de skulle annars göra
st?
Tankegången för ovillkorligen i min-
iet en historia, som en i fattigas för-
lillanden väl initierad berättade en

|ng. En man med hustru och åtta
iarn var sjuklig och oförmögen till ar-
iete. Fattigvårdsnämnden hade att ytt-
:a sig om begärt understöd. Svaret
lydde: Hustrun är frisk, hon kan ar-
seta och förtjäna.
Arbeta och förtjäna med åtta barn

och en sjuk man, och varifrån tillgripa
t yrke?
Vår lagstiftning har dock icke varit
mycket visare än denna fattigvårds-
sämnd, när den stadgade att änkor
«kola försörja sina barn. Lämna hem¬
met och barnen och arbeta dagen i än-

Det är ju annars så gränslöst nöd-
ändigt, att hustrun icke gör detta.

arbetet? Även om hon före sitt
aftermål haft ett levebröd, är det
iögst osäkert, att hon kan återfå det,
men vad som är säkert är, att det icke
lan räcka till åt flera än henne själv.
En otalig mängd kvinnor ha under fi¬
lernas lopp samtidigt med att de träf¬
fades av den grymma förlusten av sin
man, drabbats av skräcken för hotande
löd för sig och sina barn, fått bära på
itterheten, att därför att de voro kvin-
ior, icke duga till att försvara dem.
Inda sedan bibelns första dagar har
iian, när de arma nämndes, mot vilka
»u borde öva barmhärtighet, nämnt
kor och faderlösa.
len kvinnor i våra dagar vilja inte

■Wa på barmhärtighet, de våga nu ut-
ala det de alltid känt, att barn ha en
itt att kräva, och att därmed ha deras
mödrar det också.
Det är verkligen inte så litet, som
jusnar i vår tid — mitt i vår mörka
eh sorgfyllda tid. Att barnens rätt
tår skriven på framstegens program
iör icke minst dit. Vi ha nu också
minnit så långt, att inom riksdagen
örsta steget tagits till barnuppfost-
ingsbidrag åt änkor, bidrag, som ej

skola ha karaktären av fattigvårdsun¬
derstöd.
Initiativet härtill har kommit genom

den vård om ensamställda mödrars
barn, som man för en del år sedan här
så väl som i andra länder kände att
samhället var skyldigt att göra något
för. Hos oss var det Anna Lindhagen,
som utom det att hon samlade dem,
som först begärde detta stöd åt de ogif¬
ta mödrarna, också ständigt i diskus¬
sionerna i denna fråga satte upp som
en förebild härvidlag förhållandena i
Danmark: att detta understöd skulle
direkt av kommunen utbetalas till
mödrarna och denna sedan utkräva det
av den bidragsskyldige, och vidare, att
man borde betänka, att också änkorna
voro ensamställda mödrar och att de
och deras barn hade ett lika stort be¬
hov av att omsorgen utsträcktes även
till dem.
Bland kvinnorna väcktes snart en

stark anslutning till dessa önskemål,
och gången härvidlag är ett av de
många exemplen på de långa omvä¬
garnas marsch, som vi kvinnor haft
att gå med våra krav, och som vi nu
hoppas snart skall vara till ända. Den
socialdemokratiska kvinnokongressen
1914 uttalade sig för en sådan änke-
hjälp. Efter beslut fattat på Landsför¬
eningens för kvinnans politiska rösträtt
centralstyrelsemöte den 8 och 9 janu¬
ari 1918 gjorde föreningen framställ¬
ning till fattigvårdskommittén om att
den vid blivande förslag- till ny barna¬
vårdslagstiftning måtte beakta och i
förslaget uppta det i Norge och Dan¬
mark genomförda systemet om att utan
fattigvårdsverkan förskottera under¬
håll åt barn utom äktenskap samt barn
av frånskilda och övergivna hustrur. I
samband härmed påmintes om, att även
änkorna stå ensamma med sina barn
och att Danmarks "Enkelov" här före¬
gått med ett exempel samt att även i
ett trettiotal av Amerikas Förenta sta¬
ter behövande, ensamma mödrar er¬
hålla bidrag av allmänna medel, vilka
ej synas ha karaktär av fattigvård.
Ett liknande uttalande har slutligen
i februari 1918 till fattigvårdslagstift-
ningskommittén gjorts av Socialde¬
mokratiska kvinnornas centralstyrelse,
ävensom den 10 januari i år av ett
möte i Stockholm med frisinnade kvin¬
nor från skilda delar i landet.
En motion angående hjälp åt änkor

och deras barn, som vid årets riksdag
väckts i andra kammaren av hr A.
Olsson i Morastrand med understöd av

åtta kammarledamöter, har nu efter
det att utskottet uttalat sig för den¬
samma, antagits av kammaren. Motio¬
nären begär skrivelse till K. M:t om

utredning angående efter vilka grun¬
der understöd av allmänna medel må
utan fattigvårds verkan beredas behö¬
vande änkor till underhåll av deras in¬
om äktenskapet födda och under det¬
samma adopterade barn, och den fram¬
drager som stöd den danska änkelagen,
om vars verkningar man har blott
gynnsamma erfarenheter. Den påpekar
att vid tillkomsten till denna lag un¬
derstödet först bestämdes till 100 kr.
intill dess att barnet fyllt 2 år, 80 kr.
intill dess det fyllt 12 och 60 kr. intill
dess det fyllt 14 år. Genom lagändring
1918 ha dessa belopp höjts till respek¬
tive 150, 120 och 90 kr., varjämte be¬
stämts, att det största beloppet skall
utgå ända till dess att barnet fyllt 14
år.
För många tiotal år sedan drömde

någon, som brännande kände denna
sida av det orättfärdiga i kvinnornas
ställning, om en "Änkornas yrkes¬
fond", hopsamlad på ett eller annat
sätt och som kunde ge modern, som
plötsligt blev dömd att vara familje¬
försörjare, möjlighet att — om också
mitt i loppet av sitt liv — få lära nå¬
got för att kunna fylla denna nya roll.
Ofta blir ändå änkan-moderns ställ¬
ning ett sönderslitande lidande, även
där icke den allra svåraste nöden klap¬
par på dörren. Det är icke ytlighet
att rädas för det ohygieniska i att den
förr så välvädrade barnkammaren nu

måste bli ett sovrum för många; det
är icke en inbillningens sorg att se ett
läsbegåvat barn avbryta den skolgång
det börjat för att flyttas in i ett prak¬
tiskt arbete, som kan bli ett tvång och
ett misslyckande. Och ändock måste
denna nedsättning till annan klass i
samhället, som drabbat så mången än¬
ka och som känts svår även därige¬
nom, att hon måste säga sig, att om
hon varit en man eller fått en mans

uppfostran, hade hon kunnat skydda
sina barn för den — ändock är denna
något mindre än den svartaste fattig¬
domen. När man en gång, då en erfa¬
ren hjälpare räknade upp olika kate¬
gorier av barn, som lida nöd, bland
dessa också hörde nämnas "änkors
barn", gav detta ett sting som kändes.
En ljusning har nu brutit in genom

det erkännande av sin skyldighet mot

Ur bokmarknaden.
ANNA BJÖRKMAN: En gård på slät¬

ten. Albert Bonniers förlag. 159 sid.
Pris kr. 4: 50.

Anna Björkman är inte någon främ¬
ling för denna tidnings läsare. Allt
emellanåt har en skiss eller berättelse
av hennes hand varit synlig i Röst¬
rätt för Kvinnors spalter, och när hon
nu debuterar i bokmarknaden skall
hennes lilla vackra novell, En gård på
slätten, säkert påräkna ett livligt in¬
tresse, i all synnerhet som man från
författarinnans föregående alster kan
spåra en avsevärd utveckling och en
ökad säkerhet i språk- och formbehand¬
ling.
Boken är en allmogeskildringmed an¬

satser till psykologisk fördjupning, den
skildrar det godas och ondas makt över
människorna, snikna beräkningars dår¬
aktiga felslut, svagheten som leder till
den moraliska känslans upplösning och
tillfälligheternas lek med människo¬
öden. Skildringen visar förtrogenhet
med allmogens tanke- och känsloliv,
och över den unga kvinnans Eljenas
gestalt har förf. låtit ett ljus falla, vil¬
ket omstrålar henne med en atmosfär
av godhet och renhet, men även av det
vemod, som följer en gammal folkvi¬
sas tongångar och som osökt framma¬
nar skaldens ord att "det som dröm¬
mer vackrast, och det som blickar mil¬
dast, brutalast och vildast skall brytas
mot jord och besudlas med mull".
Även med den skånska naturen är

förf. fullt förtrogen. Hon har fångat
ljuset, bördigheten, det vida perspekti¬
vet och de snabba dagrarna över den
skånska slätten, och landskapet bildar
en naturlig ram kring de människo¬
öden hon skildrat.

G. H. E.

barnen, som samhället börjat visa. Det
är. endast en början. En mor med ett
barn borde aldrig få vara fattig, aldrig
sakna något av det, som hör till ett
sunt och nödvändigt välstånd. Vi blic¬
ka omkring oss och se den brist, som
ännu råder i så många hem, vi känna
mödrahjärtans ångest dag och natt —
och vägen att nå dit vi vilja, synes oss
lång och oöverkomlig. Vi måste än¬
dock söka hinna fram. Målet är vårt
största och vårt första, när vi nu hop¬
pas att snart få något att säga.

Hilda Sachs.

IMsningsM i Örebro lin.
På föranstaltande av Örebro länsför-
®nd av L. K. P. R, företog underteck-
M den 17 februari till 7 mars en tur-
ie i Örebro län för att tala om kvin-
-»rnas ansvar inför de nya rättighe¬
terna.

Liksom naturen därstädes växlar
Mellan slätt- och bergsbygd, så före-
äWe även befolkningen och rösträtts-
meningarna inbördes stor olikhet. Ät-■«lliga F. K. P. R. hade endast kropps-
betande medlemmar, andra represen-
•rade mera burgna samhällslager. En
Rening, i Kumla, hade egen lokal,
lar även tillfälliga föreläsare brukade
tea. En annan, i Götlunda, hade

an på att skaffa feriebarn från
.bckholm sommarvistelse på landet.
rebroföreningen hade anordnat en

p0e av npplysningsföredrag.a de 18 föreläsningsplatserna hade
, * fall kallelsen utgått från ortens

P. R., i 5 fall från föreläsnings-
,reaingar, i ett från en Röda kors-
Jeiung och på ett ställe från ett koo-
ativt kvinnogille.
Lemensamt för alla platser var ett

Hjj mtresse. Detta delades också av
>; ^en' vilka på många ställen ut-
L omkring- halva antalet. Före¬
na voro i medeltal besökta av 100

personer. Intresset var verkligen för¬
vånande. Många kvinnor yttrade: "Vi
äro så okunniga som små barn i sam¬
hällsfrågor." Man kunde flerstädes
märka en nästan febril iver att in¬
hämta faktisk kunskap. Också stodo de
kommunala valen och landstingsvalen
för dörren. Så ofta det begärdes och
det var mig möjligt, sökte jag ge an¬
visning på lämpliga personer i närhe¬
ten, vilka skulle kunna åtaga sig fort¬
satt upplysningsarbete. Överallt hade
jag ock tillfälle att efter föredraget
sammanträffa med föreningsmedlem¬
mar eller utomstående. Många stanna¬
de för att köpa upplysningslitteratur
eller samtala om föreliggande frågor.
Flerstädes var samkväm anordnat av

styrelsemedlemmar eller personligen
bekanta. Där jag ej kom i direkt be¬
röring- med ledningen på t. ex. indu¬
striorterna, sökte jag tillfälle samman¬
träffa med densamma efteråt. Jag kan
ock säga, att jag överallt fann förstå¬
else för tidens krav även bland de le¬
dande.
Befolkningen tycktes särskilt intres¬

serad av kvinnliga talare. En gammal
man sade: "Jag tycker man endast
skulle ha kvinnliga föreläsare, ty de
äro' mycket intressantare..." Att en

sådan uppfattning ej är betecknande
för landet i sin helhet kan belysas av
det, som yttrades i ett annat län, där

jag senare gjorde en turné. Då man

begärde lokal för föredraget och fram¬
höll, att det var fullt neutralt, sva¬
rade samtliga maktägande: "Vi vilja
ej ha våra kvinnor uppviglade."
Turnén tycktes väl förberedd. Det

föreföll särdelés lämpligt, att länsför¬
bundet utsänt i ögonen fallande af¬
fischer till de olika föreningarna och
blott lämnat åt dessa senare att ifylla
tid och lokal. Det betyder mera, än
man vanligen tror, att meddelandet om
ett föredrag verkligen når alla i byg¬
den.
Då jag nu ser tillbaka på denna färd,

är det några tankar, som särskilt fram¬
träda. Den främsta är en känsla av

djup tacksamhet. Att mötas med vän¬
lighet och godhet, att finna varma
hjärtan och öppna sinnen, där man
drar fram, är ofantligt riktande för
resenären personligen och något, som
man ju ej kan påräkna. Även är det
särdeles givande att få höra nutidsfrå¬
gor dryftas av personer, som leva i
en annan miljö. Man får nytt ljus över
dem.
I n:r 5 av Rösträtt för kvinnor fin¬

nes ett förslag till anordnande av upp¬
lysningskurser på landsbygden. Jag
tror emellertid, att dylika kurser med
föredrag av på platsen boende ej kun¬
na påräkna något stort intresse. En
profet är ej aktad i sin fädernestad

eller hembygd. En importerad talare,
även om han skulle vara platsens un¬

derlägsen, har dock nyhetens behag
och lockar följaktligen mera.
En annan tanke, som kommit för

mig och verkat särdeles beklämmande,
är, att ungdomens nöjes- och utveck¬
lingsbehov ej nog tillfredsställes på
landsbygden och därför spker sig
olämpliga uttryck. På flera platser var
det mycken ungdom i 16—17 års åldern
närvarande vid föredraget, vilket dock
saknade skioptikonbilder och hade en

ganska abstrakt formulering. Som jag
något berörde frågan om ungdoms¬
vård, hände ofta, att åhörare efteråt
talade med mig om ungdomen och dess
förvildning. Det blev härunder klart
för mig, att en lämplig lokal, där ung¬
domen kan samlas och känna sig hem¬
ma och där kanske även bibliotek fun¬
nes tillgängligt, är en ytterst viktig
sak, då man tänker på de unga.
Som en sammanfattning av mina re¬

seintryck vill jag till sist framhålla, att
om Sveriges kvinnor överallt vore så
vakna, som de tyckas vara i Örebro
län, då skulle det ej dröja länge, förr¬
än kvinnornas inflytande vägde lika
med männens i vårt land.

Ester Åkesson-Beskow.
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Signe Bergmans 50-årsdag.
På 50-årsdagen den 10 april blev frö¬

ken Signe Bergman föremål för en mer
än vanligt hjärtlig och varm hyllning,
vilken vittnade om den stora beundran
och sympati fröken Bergman förvärvat
genom sitt arbete och sin personlighet.
Redan på morgonen vid ankomsten till
sitt arbete i Sveriges Allmänna Hypo-
teksbank mottogs fröken B. av forna
och nuvarande kamrater, vilka över¬
lämnade en silverskål fylld med blom¬
mor, varefter ståtliga blomsteruppsat¬
ser överlämnades från bankens verk¬
ställande direktör och övriga medlem¬
mar av bankstyrelsen. På middagen
var en mottagning med te anordnad å
Grand Hotel Royal, där vänner och an¬
höriga framförde sina lyckönskningar.
Senare på aftonen samlades ett 50-tal
vänner och kamrater för att hylla ju-
bilaren med ett festligt samkväm i
Stockholms Damklubb vid Strandvä¬
gen. Högtidstalet hölls därvid av fru
Ann Margret Holmgren, som erinrade
om den betydande kraft fröken B. va¬
rit för rösträttsarbetet, en kraft, som
icke längre borde få vila, utan som
alltför väl behövde anlitas för nya

uppgifter och krav. Fru Ella Billing
framförde därefter landsortsförenin¬
garnas välönskningar och tack, och
fröken Anna Åbergsson talade å de
gamla vännernas vägnar. Slutligen
höll doktor Lydia Wahlström ett spiri¬
tuellt och med starkt bifall mottaget tal
till festföremålet.
Under aftonens lopp upplästes ett

från Ellen Key anlänt brev samt utför¬
des sång av fröken Lisa Scholander.
Bland de till ett par hundratal uppgå¬
ende telegrammen från in- och utlan¬
det märktes sådana från ordföranden
i Allmänna Hypoteksbankens styrelse,
f. finansministern Ernst Meyer, justi¬
tieminister Eliel Löfgren, Frisinnade
landsföreningen, Stockholms frisinna¬
de valmansförening, Social-Demokra-
tiska kvinnors centralstyrelse, Förenin¬
gen kvinnor i statens tjänst, Dansk
kvindesamfund, från kvinnor i finska
lantdagen genom Annie Furuhjelm
och Hedvig Gebhard, från ett flertal
rösträttsföreningar över hela landet
samt från ett stort antal bemärkta po¬
litiska och sociala personligheter m. fl.

Den av Frigga Carlberg med anled¬
ning av Signe Bergmans 50-årsdag
skrivna artikeln i Rösträtt för Kvin¬
nor har utgivits i separattryck och fin¬
nes å Rösträttsbyrån. Pris 10 öre.

Kvinnliga stadsfullmäk¬
tige.
Arvika.

Fröken Brita Crona och fröken Elsa Nord¬
ström, de frisinnade: fru Lydia Johansson,
vänstersoc., medlemmar av F. K. P. R.

Eksjö.
Fröken Elisabeth Andersson, de moderata.

Falun.
Fröken Anna Holmquist, omvald, de fri¬

sinnade.

Göteborg.
Fröken Carola Karlson, fru Bertha Bur¬

man-Andersson, nyvalda, de frisinnade; fru
Maria Nystrand, fröken Frida Hjertberg,
nyvalda, de moderata; fru Josefina Ros¬
vald, nyvald, fru Nelly Göransson-Thyring,
omvald, arbetarepartiet.

Hjo.
Lärarinnan fröken Lisa Gustafsson.

Jönköping.
Fru Thyra Schartau, nyvald, fröken Em¬

ma Aulin, omvald, de frisinnade; fröken
Gerda Djurberg, nyvald, de moderata.

Karlstad.
Fröken Anna Hult, de frisinnade; före¬

ståndarinnan Ellen Norelius, de moderata.

Kristianstad.
Fröken Anna Lundqvist, omvald, fröken

Greta Säve, nyvald, de moderata; fröken
Anna Jönsson, omvald, frökeniRaria Svens¬
son, nyvald, de frisinnade; fru Märta Mo-
witz, arbetarepartiet.

Köping.
Fröken Anna Rosén, nyvald, de moderata;

fruEmelie Johansson, omvald, frökem4md-
lie Salén, omvald, medlemmar av F. K. P.
R. de frisinnade.

Mariestad.
Fru Anna Bengtsson, ordförande i Vita

Bandet; fröken Hildur Alm, medlemmar av
F. K. P. R.

Motala.
Fröken Erika Häckner, nyvald, de frisin¬

nade.

Nyköping.
Fru Elna Cullberg, de moderata; fru Es¬

ter Ekengren, de frisinnade; fröken Mathil¬
da Olsson, arbetarepartiet.

Strängnäs.
Fröken Eva Sack, fru Elin Törnberg, de

moderata; fruAnna Ullman, de frisinnade,
medlemmar av F. K. P. R.

Strömstad.
Fru Lisa Hellberg, fröken Dagny Flaum,

de moderata; fru Amanda Hauge, de frisin¬
nade, fru Mathilda Engelbrektsson, arbeta¬
repartiet.

Södertälje.
Fru Anna Karlsson, socialdemokraterna.

Sölvesborg.
Telegrafkommissarien Emma Mörck, nyv¬

ald, de moderata; folkskollärarinnan Ebba
Hultqvist, omvald, fru Elin Harms, nyvald,
de frisinnade; fru Josefina Danielsson, so¬
cialdemokraterna.

Umeå.
Telegrafisten ixöikenlngeborg Öquist, om¬

vald, fil. kand. fru Lilly Holm, nyvald, de
frisinnade.

Vaxholm.
Småskollärarinnan fröken Maria Anders¬

son, folkskollärarinnan fröken Edit Karls¬
son, de frisinnade; fru Astrid Abramsson,
arbetarepatiet.

Västerås.
Skolförestådarinnan fröken Anna Löf¬

gren, fru Olivia Lundblad, de moderata;
fru Ida Grönberg, de frisinnade; fru Agnes
Söderkvist, arbetarepartiet; fru Ida Olsson,
vänstersocialisterna.

Växiöi
Fru Elsa Nordensköld, de moderata; fru

Anna Friek, de frisinnade.

Åmål.
Lärarinnan fröken Emma Beckman, lära¬

rinnan fil. mag. fröken Emmy Helander,
styrelsemedlemmar av F. K. P. R., de mo¬
derata; fru Amborg Zettergren, arbetare¬
partiet.

Örebro.
Skolföreståndarinnan fröken Elin Sondén,

de moderata; folkskollärarinnan fröken
Mathilda Tengvall, förken Anna Fridman,
de frisinnade; frökenJosefina Ljungström,
arbetarepartiet.

Östhammar.
Fröken Lydia Lindgren, fröken Signe Ja¬

cobsson, de frisinnade.

Kvinnans likaberättigande till
statstjänst.

Den med anledning av hr Mobergers
motion av konstitutionsutskottet före¬
slagna ändringen i regeringsformen
att undanröja de hinder, som där upp¬
ställas mot att kvinnor bekläda vissa
statstjänster, behandlades i riksdagen
den 26 april. Förslaget antogs utan vo¬
tering i andra kammaren, men föll i
första kammaren, som med 64 röster
mot 46 avslog detsamma.

Söders "English Schoo!"
Engelska lektioner och översättningar.

Erstagatan 26. Allm. Tel. Söder 36035.
Annie I. Scott.

FredriEEa-BremEF-FärbundEts årsmöte
ägde rum i Stockholm den 23 och 24
april. Av redogörelsen för det gångna
året framgick att ett flertal skrivelser
avlåtits till olika myndigheter, bl. a.
har förbundet jämte Akademiskt bil¬
dade kvinnors förening gjort en hem¬
ställan hos regeringen att förslag
måtte framläggas om öppnandet av
samtliga statens ämbeten och tjänster
för kvinnorna.
Till ordinarie ledamöter i styrelsen

utsågos fru Agda Montelius samt frök¬
narna Sigrid Ulrich, Axianne Thors-
tensson och Anna Lagerberg.
Första dagens afton hölls en rad

offentliga föredrag belysande frågan
om. kvinnornas tillträde till statliga
tjänster och befattningar. Det första
föredraget hölls av jur. kand. Mathilda
Stael von Holstein, som redogjorde för
Kvinnorna och civilförvaltningen, var¬
efter d:r Andrea Andreen-Svedberg ta¬
lade om Kvinnliga läkare i statens
tjänst och slutligen d:r Lydia Wahl¬
ström om Kvinnan och prästämbetet.
Andra- dagens förhandlingar började

med en redogörelse av fröken Signe
Laurell för förarbetet till en kvinnor¬
nas egen byggnad, varefter fröken Ma¬
ria Aspman talade om staten och den
kvinnliga ungdomens fortbildning. Vid
aftonens offentliga möte talade fröken
Eva Fröberg över ämnet Kvinnoarbete
och kvinnoorganisationr i Frankrike
och England under krigsåren.

Arbetet ute i landet.
Alby F. K. P. R. hade den 6 mars före¬

drag av fröken Elin Wahlquist över ämnet
Kvinnornas ansvar inför den nya tiden in¬
för en fulltalig publik. Den 11 mars hölls
årsmöte, varvid styrelse och revisorer om¬

valdes. Telegram anlände från fröken
Wahlquist. Tvenne medlemmar talade för
kvinnosaken och vårt framtida mål. En
besökande från Bräcke F. K. P. R. höll ett
anförande, samt uppläsning ur tidningen
R. f. K. Efteråt vidtog ett animerat sam¬

kväm, varvid "När begreppen klarna" upp¬
fördes av några medlemmar, och ett par
Frödings dikter deklamerades. Mötet av-

slöts med Du gamla, du fria.
Falu F. K. P. R. har under valen idkat

flitig upplysningsverksamhet. I samtliga
ortstidningar bar styrelsen fått infört ett
upprop till Dalarnas kvinnor med under¬
rättelse om deras nyvunna rättigheter och
med samma slutkläm som i F. K. P. R:s
upprop. Vidare bar styrelsen rönt stort till¬
mötesgående av övriga 5 kvinnoföreningar
med politiska intressen, då den föreslog
dem att ordna ett gemensamt upplysnings¬
möte för kvinnor. Detta hölls med fullt
bus den 18 mars i Arbetareföreningens
stora sal, som rymmer 600 personer. Ka¬
tedern var prydd med blommor i rösträtts-
färgerna. Efter anslående pianomusik av
fru Margot Lyberg,, hälsades åhörarna väl¬
komna av fröken V. Öländer, som bland
annat yttrade, att sedan F. K. P. R. vid
tidpunkten för den proportionella valmeto¬
dens införande i vårt land anordnade de¬
monstrationer och fingerade val, hade sto¬
ra nya väljarskaror tillkommit, som sanno¬
likt vore intresserade av att få en inblick
i valmaskineriet. Folkskolläraren I. Isra¬
elsson höll därefter ett särdeles klart och
instruktivt föredrag dels om stadsfullmäk¬
tiges och landstingets uppgifter, dels om
den proportionella valmetoden. Talrika
exempel åskådliggjordes på tvenne svarta
tavlor, och därvid påvisades verkningen av
strykningar, spränglistor m. m. Sedan
fröken Öländer avtackat föreläsaren, avslu¬
tade bon inötet med att läsa upp senare
hälften av Fredrika-Bremer-Förbundets då
i dagarna till Sveriges kvinnor utsända ma¬

ning angående deras rätt och plikt att taga

Jåtjmaektttcr
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del i arbetet för samhällets utveckling. -
Fru Petra Lundmark sjöng därpå några
folkvisor och sist Stenbammars Sverige,
som av den fulltaliga publiken åhördes stå¬
ende. Belåtenheten med mötet var allmän
bos alla partiers kvinnor.
Kristianstads F. K. P. R. hade sitt års¬

möte måndagen den 31 mars. Sedan ordfö¬
randen hälsat de närvarande välkomna
upplästes års- och revisionsberättelsen och
ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Ordfö¬
randen uppläste därefter ur festskriften vid
Ann Margret Holmgrens 60-årsdag Frigga
Carlbergs "Röstandets etik", därefter talade
fru Ragnhild Rosenqvist varmt och intres
seväckande om "Vita bandet". Sång av
fröken Anna Hasselgren ackompanjerad av

fröken Agnes Peterzén utfyllde program¬
met.

Sölvesborgs F. K. P. R. hade före stads¬
fullmäktigevalet anordnat ett större möte
med föredrag av ordf. om "Kvinnorna och de
stundande kommunala valen". Mötet var

ovanligt talrikt besökt, och man enades om

att hos samtliga stadens valorganisationer
hemställa om fullt betryggande platser för
kvinnliga kandidater. Efter mötet förekflfi
uppläsning samt uppfördes en liten teater¬
pjäs. Icke mindre än 20 nya medlemmar
ingingo i föreningen.

Ny landvinning.
Ny förening är bildad i Töreboda

efter föredrag av fru Ester Åkesson-
Beskow. Ordförande är fru Elsa Ahle-
mus.

Insändare.
Anhålles om benägen plats i tidningen

för följande vädjan:
Under hänvisning till de i tidningen in¬

tagna slutorden i min motion om den
kvinnliga rösträtten, skulle jag vilja vädja
bland annat till de svenska kvinnor, som
anträda en resa till kvinnliga fredskon¬
gressen i Schweiz, huruvida de ej skulle
vilja intressera kongressen för de angivna
synpunkterna. Humanismens genombrott
borde vara en kvinnornas speciella mission
just nu, den enda möjligbeten såvitt ja?
förstår att någon gång skapa "verklig
demokrati och därmed också ett bestående
fredstillstånd. Om de för ändamålet även
ville göra propaganda för riktlinjerna i
det svenska humanistiska manifestet tror
jag kvinnor därmed äro inne på de vägar-
som borde vara deras arvedel.

Carl Lindhagen.

Rösträtt för Kvinnors
nionde nummer för 1919 innehåller bl. a"

Kvinnorna och politiken.
Kvinnornas ansvar inför nya rättigheter. Ar

M. II.
_ J

De engelska rösträttskvinnornas organisation o
dess nya uppgifter.

Änkor och deras barn. Av Hilda Sachs.
Hilma Andersson f. Av Gerda Lindblom.
Ur bokmarknaden. Av G. H. E.
På föreläsningsturné i Örebro län. Av Ester A

Beskow.

Signe Bergmans 50-årsdag.

Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A. B
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Tidning utgiven av Landsforeningen för kvinnans politiska rösträtt.
Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

VIII. ÅRG. STOCKHOLM, 15 MAJ 1819 N:r 10.

a.:

lT i-

och

På backens krön.
Mänskligt att döma ktmna vi nu va¬

ra säkra att inom några få veckor po¬
litisk rösträtt för kvinnor på samma

villkor som för män skall av svenska

riksdagen ha förklarats vilande. Sedan
återstår endast en formalitet för refor¬
mens definitiva genomförande. Det
kännes som en lättnad, fast man vet,
att det är med rösträtten som med

åkerbruksredskap: det riktiga arbetet
börjar först sedan man fått dem. Men
det är alltid besvärligare att arbeta för
ett redskap än med detsamma; resulta¬
ten rycka liksom närmare då, och det
är från resultaten eller förväntningen
lärom som arbetsglädjen kommer.
Hädanefter slippa vi propagandan.

Vi slippa predika rösträtt, och det
banns skönt. Sedan man hållit på med
det i 30 år och därutöver, kan man ha
lov att tröttna på det. Även den tid
som det organiserade rösträttsarbetet
varit i gång här i Sverige, räcker till
för att man skall ha hunnit ledsna på
propagandan. I höst blir det 17 år se¬

dan A. M. Holmgren började att fara
På rösträttsturnéer ut över landet; och
ou just i maj för 17 år sedan
avlades och tävlades man att bilda
Stockholms F. K. P. R.; undertecknad,
som bodde i Lund på den tiden och icke
fick vara med, lystrade till som en

gammal nummerhäst, då han får höra
reveljen, och började skriva löjliga
brev till Gertrud Adelborg om vad
kvinnornas frid tillhörde, ifall de nu
rille ta upp rösträttsarbetet på allvar.
Det känns tomt och likasom litet skam¬
ligt att icke ha varit med personligen
tan gången; nere i Lund voro vi ju
bara avläggare.
Men sedan under dessa 16—17 år ha
ri ju lagt manken till litet var. A. M.
Holmgren plöjde upp den gamla val-
leL och vi andra kommo efter, hela
tat gamla gardet, ingen nämnd och
Ingen glömd. Ibland har det känts som

rosträtten rent av ingav en olustför-
niQimelser, i synnerhet då man skulle
ta vid igen efter ett nytt riksdagsne-
tarlag, men det fick ju inte hjälpa, det
Var bara att ta selen på igen och dra
Gråare i uppförsbacken, och hur det är,
Sa Har det aHtid gått; det har varit

i'östrättsarbetet som med Antäos

nu står vår lust

till sommarens leende ny.
5kall jorden få must
och gro under nattvarm sky?
åkall sådden få börja
i tecknens behagliga tid?

E. A. KÄRLFELDT.

(Klagosång över en lantman.)

i myten, vilken erhöll ny styrka, så
snart han kom i beröring med jorden
— när man kom ut igen till kvinnorna
och såg de stilla, allvarsamma ansik¬
tena, så återkom både kraften och till¬
försikten, och man stretade iväg ig-en,
fast backen tycktes tröstlöst lång
ibland.
Och nu äro vi över krönet. Starkare

krafter än vi ha plötsligt lyft oss över
det sista besvärliga diket, som vi så
många gånger förut förgäves sökt ta;
men till detta dike ha vi i alla fall är¬
ligen knogat själva. Nu stå vi här med
stora åkern framför oss och det nya

redskapet i hand — nu skall det har¬
vas och sås, sedan, hoppas vi, även
skördas.

Jag tror icke det kommer att gå fort
med skörden. Vi ha erövrat rösträtten,
nu skall den erövra oss, den skall göra
oss till verkliga samhällsmedborgare,
utveckla en sida hos oss, som hos fler¬
talet kvinnor legat obrukad och därför
ofruktbar. Först när vi, mödrarna,
själva fått den riktiga ansvarskänslan
gentemot samhället, kunna vi nedlägga
denna ansvarskänsla hos våra barn re¬

dan från början som något lika själv¬
klart som att var och en måste arbeta
för att leva, och först de generationer
män och kvinnor som växa upp i med¬
vetandet att släktets och landets och
världens förkovran är vår heligaste
och egentligaste uppgift, och att i strä¬
vandet för denna uppgifts lösning män
och kvinnor skola gå hand i hand, var¬
andra till en medhjälp — först de gene¬
rationerna få skörda.
Då äro vi icke med längre, och de

som skörda veta ej ens att vi levat och
sått. Men det betyder intet, bara skör¬
den blir god. A. W.

Eva Rodhe f.
Den 6 maj avled i Göteborg en av

kvinnosakens banbrytare — Eva Rodhe.
Född 1836 har hon nedlagt ett långt livs
trägna och hängivna arbete i uppfost¬
rans tjänst, varjämte kvinnosak och
kvinnorösträtt i henne städse ägde en
varm vän. På det första rösträttsmö¬
tet i Goteborg var hon ordförande, och
den första broschyr Göteborgs F. K.
P. R. utgav, var av hennes hand, och
många andra äro de tillfällen, då hon
trofast stått föreningen bi. Med sak¬
nad och tacksamhet skall hennes minne
bevaras.

Nya segrar i Amerika.
Två nya amerikanska stater, nämli¬

gen Maine och Wisconsin, ha nu infört
rösträtt för kvinnor vid presidentval.
Därigenom är dylik rösträtt införd i
25 stater, mer än hälften av hela anta¬
let stater, varför samtliga antalet kvin¬
nor, som äga rösträtt vid presidentval,
anses uppgå till 12,834,500.

Äkta makars fullmaktsröstning.
I överensstämmelse med den hem¬

ställan, som gjorts av konstitutionsut¬
skottets vänstermajoritet, avslog An¬
dra kammaren den 7 maj regeringens
förslag- om utsträckning under 1920 av
den för i år gällande provisoriska be¬
stämmelsen att äkta make vid kommu¬
nala val skall ha rätt att utöva rösträtt
för den andra maken, oberoende av att
fullmaktsröstning dessutom äger rum
för tredje man. Beslutet fattades med
109 röster mot 65. Minoriteten röstade i
enlighet med en högerreservation i ut¬
skottet för bifall till regeringsförslaget,
och detta blev utan votering antaget av
Första kammaren.

Kvinnorna och stats¬
tjänsterna.

När det en gång för några år sedan
under en rösträttsdebatt i preussiska
riksdagen upplystes om, att kvinnorna
i Norge t. o. m. hade rätt att bli stats¬
råd, brast församlingen i skratt, så löj¬
lig föreföll dem denna kvinnornas lik¬
ställdhet med männen. Men sedan dess
ha många stormar blåst, och de tyska
junkrarnas skratt ha tystnat, medan
de tyska kvinnorna nu jämte männen
representera sitt land i konstituanten.
Säkerligen ta de också ut den fulla
jämställdheten även i andra avseenden.
I vårt land däremot tycker Första
kammaren tydligen inte om någon
snälltågsfart, när det gäller kvinnore¬
former, utan den tycks ha tagit till sin
kulturhistoriska uppgift att se till, att
Sverige blir ett bland de sista länder¬
na i Europa, där kvinnorna få den ful¬
la medborgarrätten.
Frågan om kvinnans tillträde till

statstjänst är annars av gammalt da¬
tum här i landet. Som bekant står det
i 28 regeringsformen att konungen
till de ämbeten, vilka äro av den egen¬
skap, att konungen fullmakter därå ut¬
färdar, skall utnämna infödde svenske
män, varför kvinnorna ansetts vara
uteslutna från dessa tjänster, ehuru
denna tolkning kan vara tvivelaktig,
då ordet man i lag-text ofta förekom¬
mer i betydelsen man och kvinna. När
regeringsformen skrevs, tänkte man
nog inte på saken, eftersom kvinnorna
vid den tiden inte innehade någ-ra stats¬
tjänster alls, varken fullmaktstjänster
eller andra.
Redan i början av 1860-talet före re¬

presentationsförändringen togs emel¬
lertid frågan om kvinnans användan¬
de i statstjänst upp vid riksdagen, och
år 1863 anhöllo ständerna, att kvinna
skulle anställas i sådan befattning,
som kunde för henne vara passande,
•utan att någon annan inskränkning
gjordes, än att hon till befattningen
skulle visa sig äga erforderliga kun¬
skaper och skicklighet.
K. M:t stretade emot i början, men

så småningom fingo kvinnorna tillträ¬
de till post- och telegraftjänster samt
en del andra lägre befattningar i sta¬
ten tjänst. Däremot ha de ej anställts
på högre platser vid förvaltningar,
även om dessa ej varit tjänster med
kunglig fullmakt. Sedan kvinnorna
fått rätt att ta studentexamen och av¬

lägga akademiska examina, restes helt
naturligt krav på, att de också skulle
få utnyttja sina kunskaper i statens
tjänst. År 1905 väcktes av hrr Tryg-ger
och Zetterstrand motioner om ändring-
av § 28 reg-eringsformen av innehåll,

)■
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att till lärarebefattning- vid statens lä¬
roanstalter, de teologiska läraretjäns¬
terna vid universiteten likväl undan¬
tagna, till andra beställningar vid in¬
rättningar för vetenskap, slöjd och
skön konst samt till läkarbefattningar
måtte kunna utnämnas och befordras
även svenska kvinnor. Motionen föll
denna gång i Andra kammaren, men
återupprepades, och ändringen inför¬
des i regeringsformen, men med till¬
lägget: "och med tillämpning av grun¬
der, som av konungen och riksdagen
godkänts." Grundlagsändringen blev
lag år 1909. Innan den kunde tillämpas,
skulle emellertid "grunderna" utarbe¬
tas. De olika regeringarna använde
sedan det i Sverige vanliga sättet att
förhala en reform: ärendet remittera¬
des till myndigheter och kommittéer
med det storartade resultatet, att man
först 9 år efter sedan grundlagsänd¬
ringen var genomförd, var färdig med
förslag till en del "grunder". Förra
året bestämdes nämligen under vilka
villkor kvinnorna skulle få rätt att sö¬
ka och inneha lektors- och adjunkts¬
tjänster, medan grunderna för övriga
tjänster ännu stå i vida fältet.

Det må förlåtas kvinnorna, om de
tycka att reformen går långsamt fram.
Fredrika-Bremer-Förbundet och Aka¬
demiskt bildade kvinnors förening in¬
lämnade därför i höstas en skrivelse till
K. M:t, däri de begärde att regeringen
ville vidtaga åtgärder för att undan-
rödja hindren för kvinnors tillträde
till statstjänster — såväl de med kung¬
lig fullmakt som de andra. Någon pro¬
position i denna fråga har dock icke
blivit färdig till årets riksdag, men i
stället väckte hr Moberger i Andra
kammaren en motion, däri han begär
att riksdagen måtte besluta att hos
K. M:t anhålla, att K. M:t måtte
låta utarbeta och för riksdagen fram¬
lägga förslag till sådana ändringar av
regeringsformen, att de hinder denna
grundlag uppställer för kvinnor att be¬
kläda statstjänster måtte undanrödjas;
samt att därvid särskilt måtte iaktta¬
gas, att intet grundlagsenligt hinder
längre måtte kvarstå för svensk kvin¬
na, som bekänner sig till rena evan¬
geliska läran, att bekläda prästämbete
inom svenska kyrkan eller teologisk
läraretjänst vid universiteten.
Motionären påpekar att kvinnan

med röstsedelns tillhjälp förr eller se¬
nare kommer att tillkämpa sig ifrå¬
gavarande rätt, och han finner då, att
det är mannen värdigare att erkänna
kvinnans rätt till likställighet med av¬
seende på ämbeten, då det ej kan vara
för samhället hälsosamt att härom
upptages en kamp mellan könen.
Alldeles särskilt intresserad är hr

Moberger av kvinnornas tillträde till
prästerliga tjänster, och uppehåller sig
i sin motivering vid denna fråga, eme¬
dan han förutser att den skall stöta på
motstånd både från präster och försam¬
lingar. Han tror emellertid att den
allmänna opinionen i detta fall ganska
lätt kan slå om, i fall man blott iakt¬
tager någon försiktighet i början och
icke påtvingar en församling en kvinn¬
lig präst emot dess vilja. Själv anser
han att kvinnorna ha goda kvalifika¬
tioner för prästämbetet, på grund av
att det religiösa anlaget synes vara
mera utvecklat hos kvinnorna än hos
männen. Även den rådande prästbris¬
ten synes honom vara ett skäl till för¬
mån för motionen.
Konstitutionsutskottet har givit mo¬

tionen en synnerligen välvillig behand¬
ling, men anser att det inte behöves
någon särskild hemställan om kvin¬

nors rätt att bekläda prästämbete, eme¬
dan detta ligger inneslutet i det all¬
männa yrkandet, varför utskottet en¬
dast tillstyrker den förra delen av

klämmen.
Utskottet påpekar, att det med sin

hemställan avsett att grundlagshindret
för kvinnors tillträde till statstjänst
häves, emedan kvinnan i princip hör
jämnställas med mannen med avsende
på rätt att inneha statstjänst, men där¬
med vore icke sagt, att det inte kunde
givas tjänster, som borde förbehållas
mannen, emedan kvinnan därtill ej vo¬
re lämplig, såsom t. ex. militärtjänster,
befattningar vid lotsstaten, vid berg¬
staten o. s. v. Utskottet anser emeller¬
tid, att detta bör bli föremål för sär¬
skild lagstiftning av regering och riks¬
dag, som ej är av grundlags natur.
Eeservation mot utskottets hemstäl¬

lan gjordes bland annat av högerns
representanter, som ansågo, att grund¬
lagshindret mot kvinnans tillträde till
statstjänst ej borde borttas förrän man
blivit enig om vilka tjänster, som bor¬
de öppnas för kvinnorna.
Vid debatten i Första kammaren på¬

pekades häremot, att det endast gällde
en skrivelse till K. M:t, och att, när
ändringen skulle beslutas, så torde re¬
geringen också komma med förslag
om dessa bestämmelser. Justitieminis¬
tern förklarade, att det varit hans
avsikt att framlägga en proposition
med fullständig utredning av frågan
redan till denna riksdag, men att han
blivit hindrad av sjukdom, varför han
ansåg, att reservanterna för att giva
K. M:t önskat stöd i principfrågan
efter denna förklaring borde kunna gå
med på skrivelsen. Men högern höll i
sig. Hr Clason hade tydligen en viss
känsla av det hopplösa i motståndet,
men han måste ändå vittna om sin
övertygelse, "att kvinnan i vissa/ fall
icke har samma prestationsförmåga
som mannen, varför det vore oriktigt
både mot staten och henne att lämna
henne tillträde till dessa högre admi¬
nistrativa ämbeten". Han ville inte att
man på detta sätt "lockar in till täv¬
lan på dessa banor stora skaror, som
aldrig hinna fram och detta utan att
gagna vare sig dem själva eller staten".
Hr Trygger, som ännu för ett år se¬
dan slog ett slag för kvinnornas rätt
till lektorstjänster, hade i år intet ytt¬
rande i denna fråga. Första kamma¬
ren avslog skrivelseförslaget med 64

röster mot 46. Lyckligtvis kan detta
motstånd in i det sista inte förhala re¬
formen. Utredningen är redan börjad
och när frågan nästa gång kommer f<h
re, är det kanske en annan Första kam¬
mare, som har att besluta över den.
Socialstyrelsen har i dagarna också

avgivit ett utlåtande i samma fråga,
vilket kan vara värt ett beaktande.
Styrelsen är visserligen av den me¬
ningen, att staten bör principiellt er¬
känna kvinnans likställighet, beträf¬
fande tillträde till civila befattningar
i statens tjänst, men anser dock, att
hon är mindre lämplig till en del be¬
fattningar. "Därvid bör uppmärksam¬
mas", säger socialstyrelsen, "att dela¬
de meningar yppats, huruvida kvin¬
nor äro lika lämpliga som män för
vissa ledande befattningar". Detta är
otvivelaktigt sant. Meningarna ha va¬
rit orimligt "delade", när männen sko¬
la ge omdömen om kvinnans anlag.
Ibland saknar hon anlag för praktiska
värv, ibland för teoretiska, ibland sak¬
nar hon organisationsförmåga, och
nästan alltid är hon oduglig till chefs¬
befattningar. I regel är det nämligen
så, att när man frågar en viss yrkes¬
grupp bland männen, om yrket passar
för kvinnorna, så ha männen vanligen
alla möjliga besynnerliga skäl för att
kvinnorna äro speciellt olämpliga just
för ifrågavarande befattningar — åt¬
minstone de bäst avlönade.
Lyckligtvis har det visat sig, t. ex. i

fråga om läraretjänsterna, att riksda¬
gen alls icke frågar efter dylika kon¬
kurrenssynpunkter. Den sortens utred¬
ning torde därför vara ganska onödig;
den endast komprometterar dem, som
låta sina fördomar tala.
Konstitutionsutskottet säger också:
"Påståendet att ett anställande av

kvinnan även i högre statstjänst icke
skulle vara staten såsom arbetsgivare
till fördel, då hon icke kan prestera li¬
ka gott arbete som mannen och tidi¬
gare måste pensioneras, är obestyrkt.
Kvinnan har nämligen ännu icke haft
tillfälle att under lika omständigheter
tävla med mannen i högre statstjänst.
Först erfarenheten kan giva visshet
om hennes duglighet eller oduglighet."
Detta yttrande vilja vi till alla delar

underskriva.
Gulli Petrini.

Katolskt och protestantiskt i
medeltid och nutid.

Så lyder titeln på d:r Lydia Wahl¬
ströms sista bok, som kommit ut, in¬
nan ännu intresset för hennes roman,
Daniel Malmbrink, hunnit svalna.
D:r Wahlström har i denna sista bok

samlat en del uppsatser, vilka förut
stått att läsa i olika tidskrifter, såsom
Nordisk Tidskrift, Ord och Bild samt
Kristendomen och vår tid. Hon påpe¬
kar i företalet, att vi i dessa lätt skola
känna igen den teoretiska bakgrund,
mot vilken "Daniel Malmbrink" blivit
tecknad, något som ju själva rubriken
anger.
Boken är aktuell i dubbel mening:

dels emedan den, som nämnt, står i
närmaste förbindelse med författarin¬
nans föregående bok, som väckt berät¬
tigat uppseende; dels emedan vi just
nu mer än någonsin sedan reformatio¬
nens dagar ha våra tankar riktade på
motsatserna mellan de katolska och
protestantiska kyrkorna. Jag vet hel¬
ler ingen svensk historiker, som bättre
än d:r W. lyckats framställa och klar¬
göra det för varje kyrkosamfund dju¬
past karakteristiska.
Vad man blir särskilt tacksam för,

är det objektiva i d:r W:s framställ¬
ning. Det är här inte fråga om en
svartmålning å ena sidan och å den an¬
dra en bild med ljusa färger och har¬
moniska linjer. Nej, när man träder

in i den katolska kyrkan, sådan d:r W.
skildrar den, mötes man av all den
skönhet, all den mystik och all den ro,
som skänkt hugnad åt så många trötta
själar, och man känner hur den haft
och har sin uppgift än i dag. Men man
får också ett starkt intryck av allt det
stillastående, av all den vidskepelse och
all den andliga bundenhet, som känne¬
tecknar katolicismen även i modern
tid.
Den protestantiska kyrkan, här före¬

trädd av lutherdomen, möter oss i mån¬
ga fall som den katolska kyrkans mot¬
sats. Människan är här mera ensam,
hon har ej de yttre stöd, som för kato¬
liken betyda så mycket, men i gengäld
har hon större frihet, mera utrymme
för sin personlighet, kan vara sig själv
på ett helt annat sätt, endast bunden
av sitt samvetes vittnesbörd.
Om den andra och tredje uppsatsen

skulle kunna sägas, att de äro av spe¬
ciellt kvinnosaksintresse. I den förra
möta vi "Birgitta i nyare belysning".
Det är underligt med denna kvinna:
hos henne finns det ständigt något nytt
att avlyssna, vilket gör, att man alltid
studerar henne med samma friska in¬
tresse. Det, är en typ, vars storslagna
karaktärsdrag man ofta skulle vilja
finna i livet, en kvinnotyp för den nya
tid, som stundar; jag skulle vilja säga
— en rösträttstyp!
För den som har humor, är kapitlet

om "Medeltiden, reformationen och
kvinnorna" synnerligen roande. Förf.,

som delvis stöder sin framställning av
medeltidens kvinnouppfattning på ett
arbete av professor Hjalmar Crohns i
Helsingfors, berättar på sitt medryc¬
kande sätt den ena drastiska historien
efter den andra om kvinnan — d. v. s.

den som lever med ute i världen —

som inkarnationen av allt ont. Jag kan
inte neka mig nöjet att här återge ett
par av dessa dråpliga exempel på kvin¬
noföraktet under medeltiden.
Den unge munken är ute på vand¬

ring tillsammans med sin far, eremiten.
Då möta de för första gången några
kvinnor. Förvånad frågar den unge,
oerfarne mannen vilka dessa äro, och
fadern låter honom veta, att det är
gäss. Hemkommen sätter sig den unge
munken till bords för att inta sin enk¬
la kost men brister plötsligt i gråt,
emedan han så mycket längtar efter att
få stilla sin hunger med — en gås, "ba¬
ra en enda".
Ur medeltidens mest populära ro¬

man, Barlam och Josafat, hämtar d:r
W. skildringen av den unge prinsen,
som i analogi med Buddhas ungdoms¬
historia — efter år av isolering änt¬
ligen skulle få se och lära något. "Man
visade honom höviska kvinnor och
fagra, dyrliga klädda, faderns skatter,
hästar och vagnar, och nämnde alla
ting vid namn, men om kvinnorna sa¬
de man: 'De äro djävlar, som svika
och dåra männen.' Resultatet blev emel¬
lertid, att när konungen frågade sin
son vad han mest tyckte om av det

han sett, gossen utan tvekan svarade:
'Fader, intet utom djävlarna, som svi¬
ka männen — mer åstundar jag dem
än allt det andra jag haver sett'."
Reformationen medförde en helt och

hållet ny värdesättning av kvinnan.
Även om hon i yttre hänseende under
långliga tider framåt kom att bindas
av allehanda fördomar, så erkänna
dock reformatorerna på visst sätt
kvinnans likställighet med mannen i
andligt avseende. Hon blir för man-
neh "ena hjälp", enligt Luther, och det
är dock något annat än att represen¬
tera det onda i världen. D:r W. menar,
att vi böra vara reformatorerna tack¬
samma, för att de förde "kvinnosaken
uppåt ett trappsteg. Att mycket skulle
återstå att göra, bör ej förundra oss.
De två sista uppsatserna, "Bismarc

som religiös personlighet" och nekrolo¬
gen över Samuel Fries, äro av stor
psykologiskt intresse.
Ett tack för de vackra minnesorden

över den bortgångne kyrkoherden i
Oskar, en kyrkans man med öppen
blick och varm förståelse för den nya
tidens krav, även när det gällde kv1®
nornas rättvisa sak! För visso sk
den mannen ha fröjdat sig, om a
fått uppleva den seger, som vi nu nop
pas så mycket av! ,

Maria Almen.

Lydia Wahldröm: Katolskt och protestantiskt
deltid och nutid. J. A. Lindblads förlag, Uppsa a.
sid. Pris kr. 3.75.
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OTTILIA MARIN f.
Är det icke som om dödsängeln i år
skulle måtta åt att med sitt hugg träffa
just dem vi bäst behöva att få behålla
bland oss! Ottilia Marin bäddades vis¬
serligen 70-årig i sin grav, och den
livsgärning bon hade bakom sig ut¬
gjorde förvisso ett gott, fullt och rå-
t mått, men bur svår kännes dock

[eke denna förlust, bur stort blir ej
tomrummet efter en så ren och varm
vilja, ett så ungt sinne!
Ottilia Marins liv var den självför¬
sörjande kvinnans strävsamma liv.
Hon var ung på den tiden, då det ännu
ansågs som något högst opassande, att
kvinnor fingo yrkesutbildning och in¬
riktade sig på att stå på egna ekono¬
miska fötter. Hon kunde också berätta
roliga exempel på det uppseende och
farhågor det väckte, då bon 16-årig

ingick som elev i telegrafverket och
23-årig fick anställning* som telegrafisk
Fadern stod dock på hennes sida och

; olycksprofetiorna kallt. Eftqo* någ-
års tjänstgöring* som telegrafist i

Borgholm, Kungälv och Lysekil kom
fröken Marin år 1874 till Filipstad som
föreståndare för därvarande telegraf¬
station. År 1897 tillsattes manlig tele¬
grafkommissarie och fröken Marin
fick då återg*å till telegrafist och kvar¬
stod som sådan till 1908 års utgång*, då
hon avgick med pension. Men hon
sade därmed ej farväl åt telegrafver¬
ket, hon hade ofta — ej minst under
krigsårens starkt, ökade arbete för te¬
legrafen — extra tjänstgöring och var
alltid glad åt att få återtaga sin för¬
trogna sysselsättning.
Men Ottilia Marin var icke den, som

någonsin kunde slå sig* ned i dåsig ro
efter fullgjort dagsverke. Trots sin
smak för böcker och studier, sin le¬
vande bildningshåg* och sin aldrig
släppta läsning föll hon ej heller för
den ädlare frestelsen att egoistiskt grä-

. va ned sig i böcker och självbildning.
I Hon hade en starkt social läggning
; fft ett det livligaste sinne för männi-
•kor, och hon blev också så småning¬
om i det samhälle hon i 45 år tilhörde
ett verkligt litet kulturcentrum. Inom
föreläsningsanstalten var hon länge en
drivande kraft, hon hade varit v. ordf.
i Fruntimmersföreningen, ombud för
Fredrika-Bremer-Förbundet och Fat¬
tigvårdsförbundet. Men det blev na¬

turligtvis rösträttsrörelsen, som kom
att taga lejonparten av Ottilia Marins
sociala hjärta och arbetskraft. Filip-
stads F. K. P. K., en av de tidigaste,
bildades på hennes initiativ år 1905.
&enom alla de bistra åren var hon dess
ordförande och dess c. m. Under
bennes på en gång* fasta och kloka led¬
ning, tack vare hennes gåva att samla
ock ena goda krafter, blev Filipstads
F. K. P. R. n av länets mest livaktiga
och välskötta föreningar. I Värmlands
nr 1908 bildade Länsförbund har Otti¬
lia Marin alltifrån början tillhört Ar¬
betsutskottet som sekreterare. Hon in¬
valdes av de frisinnade i Filipstads
stadsfullmäktige ar 1912, men ville vid
genombrottet nu i vår ej låta uppställa
sig På nytt.
Och nu har hon alltså gått bort, i

bet sista varm för andras väl och all
strävan framåt! — Det är på sätt och
vis en gammal tid, som med Ottilia
Härin går i graven, en tid då män-
riskorna hade lugn och ro att fördju¬
pa sig själva, att mogna till originella
Pph rika personligheter. Ottilia Ma-

minne är minnet av lugn godhet,
s dlsam förfining och en personlig an¬
språkslöshet och försynthet, som gjor-
e e^t. nästan rörande intryck. Älskat
ek vördat hennes namn!

G. H.

Skola kvinnorna bilda ett nytt parti?
En fråga av Ellen Key.

I sista numret av denna tidning om¬
nämnde A. M. Holmgren en skrift av
rektor R. Steffen. Detta kom mig att
minnas mitt för tre månader sedan
givna löfte att sända R. f. K. en upp¬
sats just i det ämne, som rektor Stef¬
fen behandlat, nämligen kvinnornas
ansvar inom det politiska liv, i vilket
de snart skola inträda.
Som jag varken läst rektor Steffens

skrift eller känner honom personligt,
vet jag ej mera om hans politiska
åskådning än vad referatet i denna tid¬
ning meddelade. Men vilka hans för¬
satser än må vara, så överensstämmer
den av Eder redaktion omedelbart an¬

förda "klämmen" nästan ordagrant
med den av rösträttskvinnorna ofta
ogillade ståndpunkt jag förfäktat un¬
der de senare åren. Och särskilt under
detta sista halvår, då den svenska kvin¬
nans rösträtt äntligen synes bli verk¬
lighet. Vid varje samtal med eller tal
till kvinnorna under senare tider har
jag — ej sällan till deras leda — spe¬
lat på den enda strängen:

"Bilden ett oberoende parti"!
Icke ett kvinnoparti utan ett parti,

som i sig skall innesluta de kvinnor
och män, som i främsta rummet vilja
vara människor, fritt tänkande, per¬
sonligt väljande, självständigt röstande
människor, icke bundna av valmäns
partiprogram. Människor, som även
politiskt handla enligt sin egen välbe¬
tänkta övertyg*else. Människor, som
stå över den partibefallda lydnaden
för en sak, människor, som endast och
allenast känna lydnaden för sitt sam¬
vete.
De oberoendes parti bleve till en bör¬

jan litet. Ty med förfäran ser man
redan nu — vid de kommunala valen
— hur gladeligt kvinnorna trava efter
partipiskorna in i de tre stora fållor¬
na eller i de små. Och det är med, i
bästa fall, förvåning, i de flesta fall
med misstro, som kvinnorna lyssna,
när man talar till dem om möjligheten
att de kunde bli en stor, förlösande
makt ur det politiska livets sumpmar¬
ker, en stark frisk, renande ström, ett
"den nya födelsens bad" för det poli¬
tiska livet. De äro ännu så innerligen
nöjda att stå som nollor efter de man¬

liga siffrorna. De äro så vissa att det
politiska livet kräver den starka par¬
titukten. De äro redan blindvordna,
när det gäller granskning av det
politiska spelet. Och de komma därför
att lämna detta spel orubbat. De bli
skock. Naturligtvis komma åtskilliga
av dessa riksdagskvinnor med utmärk¬
ta motioner, sakkunniga inlägg, präk¬
tiga tal. Men detta betyder numera fö¬
ga eller intet. För femtio år sedan var
det annorlunda. Då voro partiban¬
den ännu så lösa, den personliga över¬
tygelsen så pass aktad att den ägde in¬
flytande i kamrarna. Men nu bleve
även den, som talade med en ängels
tunga, som visste all hemlighet och ha¬
de allt förstånd dock endast en ljudan¬
de malm och en klingande bjällra, i
fall hans tankegång icke sammanfölle
med partiprogrammet eller den av par¬
timötet utstakade röstplikten.
Det är olidligt att minnas vad vi

gamla drömde om att kvinnan skulle
mäkta med sin rösträtt och vad hon
nu kommer att sjunka till. Jag kan le
— eller gråta — över min egen löjlig¬
het då jag* — den första kvinnan på
ett manligt rösträttsmöte — talade för
kvinnans rösträtt. Den tanken var i
början av 1890-talet ny. Enligt en
norsk kvinnosakskvinnas ord kändes
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den i luften som "lyrik og musik". Man
var då långt ifrån löftets land, som
skimrade i dallrande soldis vid en av¬

lägsen synrand, och man skrudade det
i allsköns härlighet.
Nu ha de gamla idealistiska strids¬

kvinnornas led glesnat. De stora ska¬
rorna, för vilka dessa kämpat, gå nu
utan egna mödor in i löftets land. De
känna sig icke andaktsfulla. De ge-
nombävas icke av ansvarets allvar. De
äga endast hjordens drift att följa sina
ledare. Och — ledare förbli ännu länge
männen! Detta är lika självklart som
att det var de högre stånden, vilka un¬
der 1700-talet ledde politiken, då flerta¬
let bönder ännu endast kunde teckna
sina bomärken och gärna skaffade sig
biförtjänster som — vedkarlar i Stock¬
holmshushållen Det fordras en lång
utvecklingsgång innan kvinnornas
flertal, — d. v. s. de kroppsarbetande
kvinnorna på landet och i städerna —

komma att uppnå så mycken insikt i
och därmed intresse för det samhälle¬
liga och politiska livet som de dem
motsvarande männen. I en tidigare
artikel har jag här redan påpekat nöd¬
vändigheten av upplysningsarbete
framför allt bland landsbygdens kvin¬
nor. Och ett arbete icke i form av tor¬
ra föredrag utan enligt mönster av
den "riksdagslek", som med utmärkta
följder bedrivits i Göteborgs samskola
och vid åtskilliga folkhögskolor.
Men denna, förståndssidan av det

upplysningsarbete, som nu åligger
målskvinnorna för rösträtten, är en¬
dast utanverket. Det väsentliga arbe¬
tet måste ske inom själarna. Det mås¬
te följa nådens ordning: att kalla, upp¬
lysa, helga och behålla kvinnorna i
den tro, som partilivet utrotat, men
som vi nu — efter dessa fem sista åren
— borde kunna se att människolivet,
icke minst den del av detta, som vi
kalla politiken, framför allt behöver.
Jag menar tron på den helige ande.
Först när denna tro blir en makt

både i det enskilda livet och i det
offentliga, kommer den återställelse
av mänskligheten, om vilken nu rena
själar drömma. De kvinnor, i vilka
denna tro redan brinner, de hava
plikten att bilda ett nytt politiskt
parti: de oberoendes. Detta blir nog
i början mycket litet. Men detta skräm¬
mer icke. Med hur många medlemmar
var det, socialismen inträdde i vår
riksdag1? Jag vill minnas en!
De oberoendes parti får icke betyda

de åt alla håll vinglandes. Det får icke
innesluta överlöpare, medlöpare, mel-
lanlöpare. Det måste äga en klart be¬
stämd riktning i de stora frågor, som
nu äro de förenande och de skiljande
mellan de andra stora partierna. Men
frånsett denna huvudriktning måste
partiets medlemmar ha rätt att utöva
en individuell valfrihet, en rätt att
följa sitt samvetes bud, som nu äro
uteslutna ur partilivet. Bland de "obe¬
roende" skola finnas sådana som i en

fråga rösta med socialdemokraterna, i
en tredje med högern utan att de där¬
för bli "avfällingar" mot sitt eget pro¬
gram, vars första punkt är: att ing*en
får tvinga sitt eget samvete.
Genom denna punkt bli de icke hin¬

drade utt följa vissa stora riktlinjer.
Dessa måste vara klart bestämda, och
de måste vara godkända av deras sam¬
veten, som inträda i partiet Men se¬
dan denna huvudriktning är bestämd,
får samvetet sitt fria val både i fråga
om de medel, man väljer för att upp¬
nå ett visst mål, som blivit uppställt
bland dessa grandväsentliga, och i frå-
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ga om de mål, som icke höra till de
grandväsentliga. De, som skulle in¬
vända att detta "fribyteri" skulle gö¬
ra all partisamverkan omöjlig, må
hänvisas till det första lantmannapar¬
tiet. Detta följde några stora huvud¬
linjer, men dess medlemmar röstade
efter var sin mening i många andra
frågor, och långt ifrån att partiet så¬
lunda "splittrades" såsom motståndar¬
na oavlåtligt spådde, så hade partiet
sin bästa tid just under första valperio¬
derna, då inga vallöften bundo frihe¬
ten före och inga partibefallningar
bundo den under riksdagstiden. Enig¬
heten var bestämd av några stora rikt¬
linjer, frihet fanns att i en mängd an¬
dra frågor vika åt höger eller vänster.
Jag följde "taktiken" på närmaste håll
och kan som exempel strax nämna så¬
dana frågor, som rörde kvinnans rät¬
tigheter, kyrkan, kommunala rösträt¬
ten, straffväsendet — särskilt döds¬
straffet — religionsfriheten. I dessa
fall funnos ofta skilda meningar inom
partiet. Men ingen "partitrohet" tvang
då någon att rösta mot samvetet i des¬
sa eller liknande frågor.
Om vi överföra detta frihetsbegrepp

till nutida stridsfrågor, så måste vi
taga för avgjort att de oberoende så¬
som huvudlinje uppdraga t. ex. främ¬
jandet av folknykterheten. Men som
medel till detta mål skall den ena par¬
timedlemmen kunna uppställa totalför¬
bud, den andra restriktioner. Sådana
restriktioner — enligt mönster av den
kinesiska lagstiftningen mot opium,
d. v. s. bestämda efter åldersklasser —
ha länge förefallit mig som den bästa
lösningen. Och de senare årens erfa¬
renheter torde ha minskat tron på
kraften av ett totalförbud. Inom de
oberoendes parti stode det fritt för en
var att välja det medel, man anser
bäst främja folknykterheten. Men in¬
gen kunde tillhöra partiet utan att
verka för detta mål.
Inom de oberoendes parti stode det

t. ex. fritt för en var att välja det
medel, som man anser föra fram till
fredstillståndet i världen. Den ena kan
kämpa för ren avväpning, den andra
för en gradvis; den ena rösta mot alla
försvarsåtgärder, den andra verka för
att sådana åtg*ärder kunna företagas
om yttre eller inre våld hotar folkets
tillvaro. Men ingen kan tillhöra par¬
tiet, som icke uppställer fredstillstån¬
det utom och inom folken såsom mål.
Inom de oberoendes parti kan t. ex.
den ena vilja avskaffa statskyrkan,
den andra endast vilja reformera den.
Men alla måste som sitt mål uppställa
den fidlkomliga religionsfrihet, som
den nuvarande statskyrkan ännu iclce
velat godkänna.
På detta sätt kunde många frågor

framdragas för att visa i vilken grad
enhet i fråga om målen kunde förenas
med frihet i valet av medel. Detta gäl¬
ler icke allenast de frågor, som redan
nu äro brännande inom de bestående
partierna utan även de frågor, som nu
komma att bli brytningspunkterna in¬
om politiken: alla de, som stå i sam¬
band med samhällsrättfärdigheten. Jag
väljer med avsikt detta ord. Ty sedan
en genomförd socialism blivit det mäk¬
tigaste partiets mål, kunna vi icke va¬
ra förvissade att socialism blir det
stora, alla omfattande, som vi mena
med samhällsrättfärdighet.
Vi kunna icke vänta att kvinnorna

förbli oberörda av maktrusét, då deras
parti segrar. De komma icke att mot¬
svara rektor Steffens vackra hopp, att
de skola representera "den sociala och
politiska försoningsläran". Liksom
klasskampen drivit lidande män och
kvinnor fram under samma röda ba-
nér, kommer klass-segern att finna
dem festande under samma fanor.
Men vi andra kvinnor som män kun¬

na arbeta för framtidens försoning ge¬
nom att tjäna den enda makt, som
slutligen kan försona de nu stridande
klasserna i och genom att av dem da¬
na en ny mänsklighet. Bakom alla stri-
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der, alla missgrepp, alla ensidiga pro¬
blemställningar, alla falska lösningar,
som måste göras om, arbetar skapar-
anden. De klarseende och på samma
gång djupblickande förnimma honom
som den heliga ande, om vilken profe¬
ten siat såsom det tredje rikets herre.
Allt, således även kvinnornas rösträtt,
måste ses ur evighetens synpunkt, om
man på den skall få den rätta blicken.
Skola kvinnorna vid sitt inträde i po¬

litiken fylla denna med de eviga vär¬
dena — sanning.och rättfärdighet, god¬
het och skönhet — eller skola de själva
under det politiska arbetet sjunka ned
till ringare värden än de voro, då de
stodo utanför denna politik? Skola de
i sin mån tjäna det även bland män¬
nen allt mer medvetna målet att om¬

skapa politiken genom att giva den äd¬
lare tongångar, en finare samklang
med samvetets stämma? Visst är att
kvinnorna icke tjäna den heliga ande
genom att störta in i de nuvarande
partierna och där av partidisciplinen
tvingas att tjäna den oheliga anda,
som råder inom partipolitiken, sådan
den nu bedrives. De måste beslutsamt
bryta med denna anda. Och detta kan
endast ske genom att börja som en
mycket liten minoritet. Men genom
makten av den heliga anda, som alltid
och allestädes är den verkliga drivan¬
de kraften i en uppåtstigande utveck¬
ling, skola de öka sitt inflytande tills
detta blir pånyttfödande för hela det
politiska livet.
Detta önskemål betyder icke att

kvinnornas nya politiska inflytande
hänvisas till blånande fjärrsyner. Men
det betyder, att de skola tjäna såväl
sina säregna mål som de, vilka upp¬
ställas för det nya släktet på ett högre
och ädlare sätt än genom den blinda
och lydiga partipolitiken. Socialismens
önskemål i fråga om kortare arbets-
tid, minimilöner, förbud för nattarbe¬
te och för arbete av barn under 15 år,
yrkesutbildning i åldern 15—18 år, lag-
stadgad vila för barnsängskvinnor och
halvtidsarbete för gifta kvinnor m. m.
borde kvinnorna i allmänhet kunna
omfatta. Men inom de oberoendes par¬
ti skall man icke söka vinna dessa mål
genom det nu vanliga köpslåendet
mellan partiernas andra sinsemellan
skilda syften. De oberoende torde hell¬
re vänta att nå sina mål än de vilja
nå dem genom att främja andra mål,
till vilka deras samveten säga nej. Om
kvinnorna insåge den stora etiskt poli¬
tiska makt, som de vid detta århundra¬
des mitt kunna hava uppnått, i fall de
samla sig omkring samvetsfrihetens
och personlighetens rätt att bestämma
även det politiska livet, då skulle de
icke störta in i de nuvarande partier¬
nas fårkättar! Icke ens i det s. k. hu¬
manistiska partiet. Ty det är icke nog
med att ett parti har ett utmärkt pro¬
gram för att det skall äga verklig
livsduglighet. Denna står ofta i om¬
vänt förhållande till utförligheten.
Lantmannapartiets första program var
så kort, att det knappt skulle täckt en
bondes handflata. De "oberoendes"
partiprogram borde icke bli större än
att det täcker en kvinnohand. Men al¬
la de, som enas om detsamma, böra
räcka varandra händerna under ett en¬
da obrottsligt löfte: det, att över allt
annat vörda varandras och den egna
samvetsfriheten. Här är den archime-
diska punkt, från vilken det nuvarapde
partilivet skall kunna lyftas ur sina
gnisslande gängor. Endast de kvinnor,
som mottaga sin nya politiska makt
med detta löftes eld brinnande i sin
själ, de komma att genom denna sin
nya makt bidraga att skapa den fram¬
tid, om vilken de få redan drömma,
den framtid, som en gång även hos de
många skall låta ett nytt människovä¬
sen blomma.

Sprid
Rösträtt för Kvinnor!

Till rösträftsväiMBr ut euer landet.
Än en gång vågar jag ta Rösträtt för

Kvinnors utrymme i anspråk för en
hälsning, avsedd att nå alla de röst¬
rättsvänner ut över landet, som nu
återigen visat mig minnesgod håg¬
komst. För alla de vänskapsbevis av
mångahanda slag, för alla de vänliga
ord och tankar, som från rösträttsför¬
eningar, föreningsstyrelser och enskil¬
da föreningsmedlemmar på min femtio¬
årsdag strömmat mig till mötes, ber
jag att genom rösträttstidningen till
alla och en var få frambära mitt hjärt¬
liga och djupt kända tack.
Allas Eder tacksamma

Signe Bergman.
Genom ett förbiseende, som redaktionen

på det högsta beklagar, blev ovanstående
tack utelämnat i förra numret av K. f. K.

Arbetet ute i landet.
Avesta-Krylbo F. K. P. K. firade tioårs¬

fest söndagen den 16 mars. Festen öppnades
av ordföranden, som hälsade de talrikt för¬
samlade medlemmarna välkomna samt före¬
drog årsberättelsen. Ur den intressanta be¬
rättelsen framgick, att föreningen bildades
i Avesta av fru Augusta Tönning, att året
därpå bildades filialen Krylbo efter före¬
drag av fru Frigga Carlberg, att sedermera
filialen rätt snart gick upp i moderförenin¬
gen. Medlemsantalet var vid 1918 års slut
101, därav två manliga.
Huvudpunkten å programmet upptog

föredrag över ämnet: "Kvinnornas ansvar
och plikter inför nya rättigheter" av fru
Gurli Hertzman-Ericson. Föredraget, som
var ett bland de finaste man gärna kan
tänka sig, åhördes med spänt intresse. En
välförtjänt, innerlig och ihållande applåd
belönade talarinnan. Därefter uppfördes
Gulli Petrinis spex: "Rösträtt och skink-
smörgås", vilket gjorde krylboborna full¬
ständigt betagna. Mycket vore att säga om
spexet men det är ju för denna tidnings
läsare känt. Vi vilja bara tacka förfat¬
tarinnan för vad hon gav oss den aftonen
av gott humör, kvickhet m. m., något som
man minsann inte möter alla dagar. Spe¬
let var gott på alla händer. Den vällycka¬
de festen avslöts med tesupé och samkväm,
då extra nummer av flera olika slag bjöds.
Kosta F. K. P. R. hade den 16 mars an¬

ordnat möte. Efter hälsningstal av ordfö¬
randen diskuterades ivrigt vad som bör
göras för att få så många kvinnor som möj¬
ligt att rösta vid de stundande landtings-
mannavalen den 25 mars. En kommitté av
tio föreningsmedlemmar tillsattes, som
fick i uppdrag att samla fullmakter av
ointresserade. I samband med mötet var ett
festligt samkväm anordnat med uppläsning
av poem ur Oskar Stjernes dikter samt ur
Rösträtt för Kvinnor. Till sist höll ordf. ett
kort tal om de olika partiernas program.
Det hela fick en synnerlig angenäm och
högtidlig prägel, beroende på att mötet an¬
ordnats i sekreteraren fru Svea Johanssons
hem.

Norrahammars F. K. P. R. hade den 20
mars sitt årsmöte. Års- och revisionsberät¬
telserna upplästes och godkändes samt be¬
viljades styrelsen full och tacksam ansvars¬
frihet. Den avgående styrelsen återvaldes
och består av fru Alma Andersson ordf.,
fru Jenny Kvist vice ordf., fru. Anna
Swahn sekr., fröken Albertina Carlsson
vice sekr., och fru Augusta Markusson
kassör, suppleanter fru Augusta Engdahl
och fru Emilia Westerlund, revisorer frö¬
ken Klara Hultqvist och fröken Rut Lönn¬
blad samt fröken Helny Hultqvist som re¬

visorssuppleant. Till pressombud valdes ord¬
föranden. Därefter behandlades . cirkulär
från V. U. samt centralstyrelsemötet och
länsförbundets möte i Jönköping.
Skara F. K. P. R:s årsmöte hölls den 10

febr. Sedan ordföranden redogjort för den
kvinnliga rösträttens ställning i världen
för närvarande och för den förändring, som
i vårt land inträtt i kvinnans ställning ge¬
nom urtima riksdagens beslut den 17 dec.
1918, påpekade hon det ansvar, som genom
de nya rättigheterna åligger kvinnorna, och

huru viktigt det därför är, att de sätta sig
in uti de kommunala och politiska frågor,
som nu stå på dagordningen. Hon föreslog
därför, att alla stadens kvinnoföreningar
skulle ena sig om anordnandet av upplys¬
ningskurser i dessa ämnen, vilket förslag
av de närvarande antogs. Sedan årsberät¬
telsen upplästs, valdes styrelse för nästa år,
varvid den förutvarande styrelsen omval¬
des och utgöres av fröken C. Wallmark,
ordförande, lektor J. Veländer, vice ordfö¬
rande, fru I. Lindstén, sekreterare, fru H.
Torgny, vice sekreterare, fru L. Appelgen,
kassaförvaltare samt fruarna I. Larson, S.
Holmqvist och E*. Lundqvister.
Söderköpings F. K. P. R. med anslutning

av utomstående kvinnor ur alla partier ha¬
de till 2 mars utfärdat inbjudning till ett
upplysnings- och valmöte å Arbetareför¬
eningen därstädes, vilken hörsammades av
en ganska mångtalig publik. Efter ett in¬
ledande föredrag av fru Malla Grönlund
samt en kort framställning av de nya kom¬
munallagarna m. m. diskuterades det bli¬
vande stadsfullmäktigevalet, varefter tven-
ne kvinnliga kandidater uppsattes. — Den
19 mars hade föreningen ett samkväm hos
sin ordförande, vilket artade sig till en
fest med anledning av kvinnornas utvidga¬
de kommunala rättigheter. Som underhåll¬
ning förekom uppläsning av Gulli Petrinis
spex.

— Den 29 april höll föreningen årsmöte
och samkväm å Hushållsskolan. Årsberät¬
telsen upplästes och ansvarsfrihet beviljades
styrelsen. Efter tedrickning förekom upp¬

läsning m. m.

Växjö F. K. P. R. hade sitt andra sam¬
manträde för året den 7 april. Därvid med¬
delade ordf., att de avslutade upplysnings¬
kurserna lämnat en behållning av 159 kr.
att lika fördelas till Vita Bandet, Moderata
kvinnoförbundet och F. K. P. R., vilka ge¬
mensamt anordnat kurserna. Dessa ha hål¬
lits å stadshussalen, inför fullsatt hus var

afton, varav framgår att intresset varit
mycket stort. Av behållningen anslogs 15
kr. som bidrag till internationella kvinno¬
kongressen i Zürich den 12 maj samt 35 kr.
till Krigsbarnskommittén i Växjö. Fröken
S. Åkerstein inledde därefter frågan om
"Böra kvinnorna ha eget tidningsorgan",
varpå följde en synnerligen livlig diskus¬
sion. Av densamma framgick, att medlem¬
marna ansågo, att kvinnorna allt fort böra
ha sitt eget tidningsorgan med i huvudsak
samma karaktär som Rösträtt för Kvinnor,
fast det bör utgivas under nytt namn. Nå¬
gon avsevärd höjning å prenumerationspri¬
set ansågs ofördelaktig och troddes medföra
färre prenumeranter än hittills. Till före¬
ningens sekreterare fru J. Olsson, som av¬

flyttar till Falun, frambar ordföranden
föreningens tack för allt arbete hon ned¬
lagt för densamma och överlämnades från
föreningen ett silverfat med inskription.
Därefter upplästes det av d:r G. Petrini
författade rösträttsspexet "Den planetariska
utredningen", vilket mottogs med stort in¬
tresse icke minst med anledning av att d:r
G. Petrini har varit Växjöföreningens ordf.
under flera år.

Örebro F. K. P. R. anordnade under fe¬
bruari månad å Risbergska skolan en upp¬

lysningskurs omfattande 7 föredrag. Bör¬
jan gjordes av statens fattigvårdsinspek¬
tör G. H. von Koch, som talade över äm¬
net: Vad den nya fattigvårdslagen kräver
av samhället och individen. De övriga fö¬
redragen i serien voro: Kommunala rättig¬
heter och skyldigheter, av folkskollärare
J. Gralén samt Landstingets betydelse och
uppgifter av samme föreläsare, Kvinnornas
ansvar inför de nya rättigheterna, av fru
Ester Åkesson-Beskow, Socialdemokratiens
principer och mål, av redaktör H. Åker¬
berg, Det moderata partiet, av ryttmästare
H. Hegardt samt De frisinnade idéerna, av

postexpeditör E. Broström. Alla föredragen
ha varit livligt uppmärksammade och tal¬
rikt besökta, och intresset för dem bådade
gott för kvinnornas deltagande i de kom¬
mande valen.
Den 11 mars hade föreningen ett mycket

väl besökt möte å Strandrestaurangen, där
fröken Anna Fridman höll ett instruktivt

föredrag om Kvinnornas medborgarskap.
Föreningen beslöt att arbeta för firandet
av Mors dag.

^uaqtmroit
Detta märke är en garanti
då Ni köper en symaskin.
Begär alltid Husqvarnal
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Kvinnliga stadsfullmäk¬
tige.

(Fortsättning från föregående n:r.)

Borås.

Skolföreståndarinnan fröken Signe Ceder-
quist, fru Therese Elfman, de moderata;
med. licentiaten fröken Elin Odencrants, de
frisinnade; fru Änna Carlqvist, barnmor¬
skan fröken Alma Jungner, arbetarepartiet.

Halmstad.

Lärarinnan Ellen von Sydow, postexpedi-
tören Karin Lundberg, folkskollärarinnan
Anna Ljungberg, de två senare tilhörande
F. K. P. R., de moderata; småskollärarin¬
nan Ida Lundberg, småskollärarinnan Anna
Maria Nilsson, de frisinnade; skoarbeten
skan Emilia Johansson, fröken Amy
Bengtsson, fru Anna Rex, arbetarepartiet.

Kalmar.

Fru Hilma Runbäck, ordf. i F. K. P. K.,
omvald, fru Ellen Kling, nyvald, de mode¬
rata; fru Gerda Johansson, nyvald, de fri¬
sinnade; fru Hillevi Sandstedt, nyvald, ar¬
betarepartiet.

Karlstad.

Skolföreståndarinnan fröken Anna Dani¬
elsson, omvald, fru Gertrud Wikström, ny¬
vald, de moderata; fru Gerda Hellberg,
ordf. i F. K. P. R., omvald, de frisinnade;
fru Alma Norsell, nyvald, skrädderisöm¬
merskan fröken Sofia Elovsson, nyvald, fru
Hulda Andersson-Flod, nyvald, arbetare¬
partiet.

Kristinehamn.

Föreståndarinnan Ellen Norelius, de mo¬
derata; fröken Anna Hult, de frisinnade.

Linköping.
Lärarinnan fröken Jenny Wallerstedt,

ordf. i F. K. P. R., nyvald, fröken Sigrid
Örn, nyvald, fru Hedvig Torell, nyvald,
fröken Sigrid Tersmeden, nyvald, de mode¬
rata; fru Eva Hanzén, omvald, de frisinna
de; fru Hulda Nyman, nyvald, fru TUhl
Borg, nyvald, arbetarepartiet.

Norrköping.
Fröken Anna Karlson, omvald, fröken

Emelie Andersson, nyvald, allmänna va
mansförbundet; fröken Ellen Moberg,
vald, fröken Ruth Dahl, demokratiska me
borgarförbundet; fru Ellen Cederstrand, W
vald, fru Hilma Öhman, nyvald, fru A w(i
Hillerström, nyvald, fru Mimmi Gyllen er,
nyvald, arbetarepartiet.

Sundsvall.

Fröken Elin Nilsson tillika vald till ord¬
förande i stadsfullmäktiges valutskott.

Söderköping.
Föreståndarinnan fröken Julia

fru Anna Andersson, telegrafkornmissa ^
fru Bea Valgren, en för vardera av
partierna.

Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A. B
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Jiåf fycxa 6ig, 6u r>eåa,
6u mtßerfr^cßia xö&i
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ßefungaäe ßroef!
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X>m farta 6u ßojer
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StntlcfS ©^tcfling.

KVINNAN - MED*
BORGAREN.

Så har alltså riksdagen beslutat att
upptaga den svenska kvinnan som

medborgare i samhället. Hon skall få
samma rättigheter och skyldigbeter

I som mannen och kommer att för fram-
j tiden få lika dela ansvaret med ho¬
nom.

Detta krav på medborgarrätt har va¬
rit så omskrivet, förfäktat, förlöjligat
och avslaget under de senaste 20 åren,
att det därvid mist en del av den glans
och friskhet det hade, då kvinnorna
först började samlas därom. Men i
denna stund, då det är verklighet, som
för 20 år sen mest tedde sig som en

dröm, då har åter begreppet rösträtt
renats och förnyats, och vi rösträtts¬
kvinnor gripas av en högtidskänsla, då

< vi stanna inför vad som skett.
Ii Riksdagens beslut har samma bety-
I delse som en milstolpe: att markera
I slutet på ett avsnitt av vägen och bör¬
jan på ett nytt. Det betyder, att för-

! ändringarna i samhällets struktur och
] i kvinnans ställning inom detsamma
j till slut blivit så stora att lagstiftnin-
: gen icke längre kunde undgå att ta
I hänsyn till den. Lagar kunna stundom
komma till av en slump eller genom
en enskild persons inflytande. Här stå

I vi inför en åtgärd, dikterad av en his-
! torisk nödvändighet, som var starkare
: än sympatier och antipatier, fruktan

■ och hopp.
Vad var rösträttsrörelsen? Ett led i

i kvinnornas, kanske inte alltid så klart
i fattade strävan att orientera sig i ett
j nytt samhälle. Kvinnorna förändrades
\ icke först, och de förändras överhu¬
vud icke mer än nätt och jämnt så
mycket som nya förhållanden tvinga
dem.
Rösträtten i och för sig skapar icke

På en dag det eftersträvade modus vi-
s vendi, men den är ett väsentligt medel
5 att göra det.

Det är vanligtvis eftervärlden, som
uppdelar historien i epoker. För de
Wände te dessa sig icke så skarpt av¬
gränsade. Mycket av den gamla tiden
skall följa med över gränsen in i den
uya. Det är mycket troligt att vi redan
um två, tre eller fyra år komma att
m höra, att man icke märkt ett spår
av rösträttens verkningar och att mån¬
ga komma att ironiskt efterlysa det ut-

i °Yade paradiset. På paradiset tro vi
i )°ke mer, och vi vilja icke komma in
j • det medborgerliga arbetet med en
I orda av stora löften. Men det är få-
§ bitskt att tro, att kvinnorösträtten
I s uRe gå omärkligt förbi. Den kom-

Sa^a san Prägel på samhället
°eh på kvinnorna själva. Vi sväva

e alldeles i blindo rörande arten av

kvinnans blivande insatser. Hennes
utövande av den kommunala rösträt¬
ten och det sociala arbete hon utfört
pekar på att hon, förutom de intressen
hon har gemensamma med de olika
partierna, genomgående tyckes ha en

vilja och naturlig höjelse att se på
samhället ungefär som husmodern på
sitt hem, att ordna dess dagliga liv
och dess praktiska detaljer och träda
fram för dem, som icke kunna tala för

sig själva. Även inom det samhälle¬
liga arbetet, även sedan likställigheten
är genomförd, torde därför en arbets¬
fördelning mellan medborgaren och
medborgarinnan liksom av sig själv
komma att äga rum.
Då ombuden för Landsföreningens

centralstyrelse nu samlas till möte,
komma de att trycka varandras hän¬
der till tack för gott kamratskap och
ömsesidig hjälp i arbetet. RPör dessa

ledarna av kvinnornas rösträttskamp
har segern en mer personlig betydelse
än för andra. Ett värv är fyllt, de
segrat mina leder. Medvetandet att
tidsförhållandena gjort ett medgivan¬
de från motståndarnas sida till en po¬
litisk nödvändighet berövar icke de ak¬
tiva rösträttskvinnorna all rätt att
känna segern som sin. Ty utan kvin¬
nornas egen insats och utan frågans
inre styrka skulle den icke heller nu

ha uppnått att bli en politisk nöd¬
vändighet. Sedan kunde det ju ha va¬
rit stoltare och mer tillfredsställande
om det varit någon omotståndlig våg
av vilja till rösträtt hos kvinnorna,
som brutit motståndet, eller om För¬
sta kammaren hade velat förklara sig
övervunnen av våra omotsägliga ar¬
gument.
Kvinnorna få icke i denna stund

glömma att tacka de demokratiska
partierna, som förhjälpt dem till den
seger, varöver de i dag glädjas. Icke
heller glömma att tacka den regering,
som nu fört fram deras fråga till lös¬
ning, och de enstaka politiker, redan
borta, eller ännu i verksamhet, som
med särskilt intresse tagit sig an de¬
ras sak. Vad den riktning inom sven¬
ska politiken angår, som nu uppgivit
sitt motstånd, kunna de inte annat än
hoppas, att minnet av gångna bataljer
icke skall förhindra ett gott samar¬
bete i framtiden och lojalitet vid be¬
slutets grundlagsenliga bekräftelse un¬
der nästa period.
Kvinnorna kunna inte undgå att se

historiens ironi i att de kallats att
inrangera sig i det borgerliga samhäl¬
let just i ett ögonblick, då det darrar
i sina grundvalar.
Vägen bortom milstolpen ligger icke

för kvinnorna utstakad och jämn som
en vädjobana, där små glada flagg-or
utmärka de år, då med passande mel¬
lanrum deras välsignelsebringande
förslag skola bifallas. Men det kunna
de hoppas, och därpå må de sätta in
sin kraft, att vilken riktning utveck¬
lingen än i framtiden tar, de dock all¬
tid skola vara med om att leda den,
aldrig skola uteslutas mer eller sjunka
ner till blott nominellt medbestämman¬
de.

Men i dag är segerns dag, minnets
dag och glädjens. Kvinnor, låt oss
visa, att vi inse vad som har skett.
Låt oss lyfta våra huvuden från ar¬

betet, låt oss ge varandra händerna
och glädjas tillsamman över att bliva
fullmyndiga medborgare i vårt Sve¬
rige, som först nu är riktigt vårt.
Rösträtt för Kvinnor utsänder detta

nummer till segerfestens dag med en

förhoppning att med detsamma kun¬
na avspegla och för framtiden bevara
några av de känslor, som nu röra sig
i de svenska medborgarinnornas hjär¬
tan.
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& ö v ^Rösträtt för 3fC v i n n o v.

Ja, så äro vi vid målet för L. K. P.
R:s strävan. Det centrala i de medbor¬
gerliga rättigheterna är uppnått: poli¬
tisk rösträtt och valbarhet på samma
villkor som för män, och det före¬
står oss att rätt vårda och bliva
värdiga vårt nya ansvar. Att bliva
kunniga, vidsynta och kloka som de
bästa av männen och att aldrig förgä¬
ta, att med kvinnan kan ett nytt ele¬
ment komma till vid de allmänna ären-
dernas handläggande, ett element, som
utom hänsynen till praktiska synpunk¬
ter i kraft av sin säregna art, även
törs och bör taga hänsyn — och genom
sitt hänsynstagande väcka gensvar hos
många — till s. k. "opraktiska" idéer
och till den stora hittills ofta förbised¬
da maktfaktor i samhället, som är den
goda känslighetens ingivelser. Kvin¬
norna behöva nu lyckligtvis icke mera
lita till sitt "indirekta" inflytande och
"verka i det tysta".
Ja, banan är tillryggalagd även för

Sverige, men med glädjen att vara
framme blandar sig så oändligt mycket
av sorg och bitterhet. Förr trodde vi
givetvis, att slutreformen i kvinnans
medborgerliga frigörelse, som föreföll
oss så naturlig och dit tidens riktning
så avgjort gick, borde kommas åstad
utan allt för mycken tidsutdräkt, onö¬
digt prat och motsägelser, som ju så
snart skulle visa sig alldeles föråldra¬
de. Och sedan, när det stora, grymma
världskriget med sitt nedmejande av
värnpliktiga män visade sig ha ten¬
dens att utsträcka medborgarrättighe-
terna till kvinnorna, som så ofta för¬
vägrats dessa rättigheter, just emedan
de icke kunde göra värnplikt, och när
detta krig i sina sista, allt hemskare
faser medförde dessa rättigheter åt allt
flera länders kvinnor samt på sistone
gav löftet om dem även åt oss, sörjde
vi över att världen skulle behöva vada
genom pölar av blod och utstå all sorts
elände, innan det för oss så självklara
och nödvändiga, att kvinnorna få säte
och stämma i staternas hushållnings¬
råd, skulle bli klart även för dem, som
stifta lagar.
Och glädjen över att stå vid målet är

mycket dämpad; fredens rosenkransar
äro virade med sorgflor, segerns ba-
nér vajar på halv stång!
I en uppsats om Griechische Kultur

av H. Lanner berättas att det förväg¬
rades de grekiska kvinnorna att "för¬
värva kunskap och därigenom taga ak¬
tiv del i allmänna frågor", varemot
den gammalgermanska uppfattningen
av kvinnan var, att hon var en "bild¬
ningsvärdig varelse". Men även om de
gammalgermanska kvinnorna voro
männens likar i bildning och anseende;
även om saxiska jordägande kvinnor
ägde samma rösträtt som jordägande
män, även om en självägande slottsfru
hade dömande makt och myndighet,
även om klostrens abbedissor många

gånger voro beundransvärt dugliga i
administrativt hänseende, blev dock,
allteftersom tiderna gingo framåt och
den enskilde icke mera behövde värna
om hus och grund, kvinnoidealet ett
annat. För den kraftiga, manhaftiga
kvinnan fanns ingen användning då;

1845, då syster erhöll lika arvsrätt
med broder, och hustru lika giftorätt
i boet som mannen, samt de närmaste
15 åren därefter medförde en rad små
lagändringar, som de flesta tenderade
till ökad ekonomisk förtjänst för kvin¬
norna, och med ökade möjligheter till
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kvinnans bildning inriktades på full¬
ändning i alla husliga dygder.
Kvinnorna i västern buro icke slöja

och instängdes icke i kemenaten, men
så småningom blev allt uppträdande i
det offentliga förbjudet och uteslutet
genom lagar, sedvänjor, och sist men
icke minst genom deras egen viljerikt¬
ning.
Enstaka frihetsälskande andar hade

alltid upprest sig mot tvång, som band
begåvning och sinnesart, och omsider
blevo större delar av mänskligheten
även vakna till medvetande av, att
kvinnor icke mera borde tvingas inom
skrankor, som de ej mera ville veta av.
Inom de moderna staterna ändrades

arbetsmetoderna, i synnerhet med för¬
ra århundradets mitt ungefär; kvinnor¬
nas medarbete behövdes. Behovet möt¬
tes av deras vaknande vilja, och kam¬
pen för den sociala frigörelsen börja¬
des, därvid det i Sverige kanske på
sätt och vis varit lättare än annorstä¬
des, emedan såsom en rösträttsförfat¬
tarinna säger: "Kvinnornas delvisa fri¬
het i Sverige aldrig blivit 'bortrefor¬
merad'." (Hon syftar på de svenska
kvinnornas rätt att taga del i prästval
och på den engelska "Reformbillen"
1832 med tillägg 1835, som berövade
kvinnorna rättigheter de förut ägt.)
Och liksom det om människans ut¬

veckling säges, att "framåtskridandet
beror på en förbättring av de omstän¬
digheter, varunder hennes förmögenhe¬
ter komma i verksamhet", ser det ock¬
så ut, som om i Sverige åtminstone de
ekonomiska omständigheternas för¬
bättrande för många kvinnor väckt
kvinnornas allmänna lust att bättra
kvinnornas allmänna ställning.

inkomstgivande anställningar följde gi¬
vetvis ökad lust att förvärva kompe¬
tens till dessa och andra, som hägrade
för tanken.
1861 upprättades Högre lärarinne¬

seminariet, och många kvinnor tacka
den. lilla kvinnan med de klara ögonen,
Fredrika Bremer, för att hon med sin
blick för vad hennes stånds kvinnor
behövde och sin livliga andes energi
bidrog att åstadkomma uppfostrings-
möjlighet åt sitt lands kvinnliga ung¬
dom. Ty efter inrättandet av semina¬
riet följde Statens normalskola för flic¬
kor 1862 och därmed förbättrade flick¬
skolor i många av Sveriges städer.
Det är dock underligt att se, vilka

synpunkter, som ibland gjorde sig gäl¬
lande vid denna tid. I en diskussion i
bondeståndet vid 1862—63 års riksdag
angående ett anslag till det nyinrätta¬
de seminariet för tillsättande av kam¬
rerare och vaktmästare yrkades avslag
av riksdagsmannen Ola Jönsson från
Skåne. Och i avseende på den senare
befattningen motiverade han sitt av¬
slagsyrkande därmed, att han "i san¬
ning icke visste vad åliggande denne
skulle tillkomma, då föga troligt är att
städning och eldning i rum, som ute¬
slutande bebos av fruntimmer, bliver
honom ålagt."
Emot honom uppträdde dock åtskilli¬

ga, i synnerhet Jonas Andersson från
Östergötland, som ville uttrycka den
önskan, "att åtminstone icke bondestån¬
det måtte så förbise vikten av kvinnans
bildning, att de förmena den första an¬
stalt, som i detta syftemål blivit inrät¬
tad, vad de utan prut beviljat till och
med de lägsta gosskolor". Och samme
Jonas Andersson yttrade senare ord,

varav ekot genljudit in i de sista tider¬
na, att: "när millioner anslås till den
manliga befolkningens bildning", är det
väl icke för mycket, om några hundra
tusen anslås till kvinnornas, "helst det
i alla fall är hon, som lägger första
grundvalen till bildning hos mannen".
Det var just det året 1862, som på så

sätt blev grundvalsläggande för den
svenska rösträttsrörelsen, att kvinnor
med egen debetsedel då fingo kommu¬
nal rösträtt, ehuru säger någon, "det
inte är gott att säga vad som gjorde,
att kvinnorna, utan att de själva be¬
gärt det, då fingo denna rättighet".
Uti expeditionsutskottets skrivelsens

95 vid 1862—63 års riksdag motiveras
ändringen av åtskilliga i 1862 års
kungl. förordning om kommunalstyrel¬
se i stad med denna inledning: "För att
liva känslan av gemensamhet, som bor¬
de vara förordningens huvudsyfte,
måste grundsatsen om likställighet
emellan kommunens alla* medlemmar
i avseende på såväl skyldigheter som
rättigheter göra sig fullt gällande."
Och i underdånig skrivelse av rikets

ständer till K. M:t vid riksdagen 1856
—58 heter det likaledes, "att den reform
av städernas municipalväsende, som
vore av verkligt behov påkallad, borde
fotas på grundvalen av alla* stadsin¬
vånares likställighet i kommunala rät¬
tigheter och skyldigheter".
Man har måhända rätt att anse, att

orsaken till att kvinnor med egen de¬
betsedel erhöllo kommunal rösträtt,
grundade sig på ovannämnda uttalan¬
de. Att reformen närmast härrörde av

ett behov att ordna skatteväsendet, sy¬
nes klart för den som skriver detta,
men huru som helst, så hade "grund¬
satsen om likställighet emellan kom¬
munens alla medlemmar i avseende på
såväl skyldigheter som rättigheter" bli¬
vit fastställd.
Rösträttsplantan hade slagif rötT
Efter detta kom den ena reformen

efter den andra, och de kunna mest alla
innefattas i den av år 1864. "Närings¬
friheten för kvinnor utvidgas." Endast
en lång paus uppstod mellan 1874 och
1882, som dock präglades av ett alldeles
speciellt steg till likställighet. "Gifto-
mannaskapet avskaffas även för adlig
mö." Det hade tagit 10 år att låta in¬
gå i allmänna medvetandet, att även
adlig mö var en människa, som kunde
vilja ha frihet, ty 1872 redan avskaffa¬
des giftomannaskapet utom för adlig
mö.
Sedermera kom en period, då vart

tionde år utmärktes av ett nytt och be¬
tydelsefullt moment av kvinnans ut¬
träde från hemmens avskildhet till of¬
fentliga områden och därmed förenat
större ansvar. Från 1889 kunde kvin¬
nor väljas till medlemmar av skolråd,
fattigvårdsstyrelser och fattigvårds-

* Kursiveringen av förf.
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nämnder, även om många orter före-
drogo att vara utan kvinnliga medlem¬
mar i råd och styrelser.
1899 erhöll gift kvinna rätt att vid

prästval utöva sin frånvarande mans
rösträtt. Den gick helt spårlöst förbi,
denna till synes lilla obetydliga rätt för
hustru att vara sin mans jämnbördiga
ställföreträdare, och först mera än 10
år senare, 1910, erhöll gift kvinna själv
rösträtt vid prästval.
Och år 1909 kom efter åratals förbe¬

redande åtgärder med ens det fullstän¬
diga tillträdet till kommunernas tillits¬
poster. Kvinna blir valbar till alla
kommunala förtroendeuppdrag, med
undantag för det att vara landstings¬
man.
Det sista undantaget var en naturlig

och konsekvent följd av motståndet mot
kravet även på politisk rösträtt. Ty
likasåväl som kvinnor, i den händelse
de kunnat bli landstingsmän, skulle ha
varit berättigade att välja ledamöter
av Första kammaren, likasåväl ägde
de ju förutsättningar till val av Andra
kammarens medlemmar.
Dock förhöll det sig ju så, att i och

med det att kvinnor kunde bli stads¬
fullmäktige, erhöllo de direkt valrätt
till Första kammaren uti de större stä¬
der, som ej taga del i landsting, vilket
givetvis gjorde, att argumentet om

: kvinnans naturliga oförmåga att sköta
politiska ärenden aldrig mera kunde
anlitas med någon verkan och givetvis
också i första hand påpekades av dem,
som försvarade kravet på politisk röst¬
rätt åt kvinnor.
1909 var detta krav vaket och mål¬

medvetet och arbetet därför i full
gång. Och man kan säga, att detta ar¬
bete började i slutet av ett decennium,
liksom de sista decenniernas 9:e år va¬

rit märkesår. 1884 bildades Fredrika-
Bremer-Förbundet, vilket ju i Fredrika
Bremers praktiska, kvinnovänliga ande
sökt verka för kvinnors väl, och efter
att redan förut ha uttalat sig för kvin¬
nans politiska rösträtt, började för¬
bundet 1899 direkt arbeta därför genom
skrivelse till K. M:t. Frågan hade nu
blivit så pass aktuell, att efter diskus¬
sionsmöten tvenne kommittéer bilda¬
des, snart sammanslogos och utfördes
ett hegynnelsearbete, som man visser¬
ligen kan kalla fruktbärande.
Ty 1902 väckte den outtröttlige käm¬

pen för det rättfärdiga borgmästare
Carl Lindhagen motion i Andra kam¬
maren om skrivelse till K. M:t. Motio¬
nen inledes med Fredrika-Bremer-För-
bundets förut omtalade skrivelse av år
1899, varpå motionären bl. a. yttrar, att
det "för närvarande i första rummet
gäller, huruvida kvinnor principiellt
böra äga politisk rösträtt", samt ut¬
mynnar i begäran om skrivelse till K.
M:t som "efter verkställd utredning
täcktes framlägga förslag till en sär¬
skild rösträttsreform i ändamål att be¬
reda kvinnor rösträtt och valbarhet till
riksdagens Andra kammare".
Samma år 1902 bildades också den

första F. K. P. R. i Stockholm, och un¬
der de närmaste åren många dylika på
olika orter. De flesta, om icke alla, på
initiativ av den pionjär för F. K. P.
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EN DRÖM
PÅ KVINNORNAS DAG.
Vi stå nu vid målet, men varje mål

är endast en milstolpe vid en skiljo¬
väg, en begynnelse till något nytt. En
stund vila vi ut, njuta av känslan att
ha vunnit något, se på kamraterna
med blida ögon och unna oss ännu
nöjet att skaka band och säga varan¬
dra några vänliga ord.
Men nästa ögonblick äro vi skingra¬

de åt olika håll, och de många olika
vägarna uppsluka dem, som förut så
troget böllo samman. Vid vägskälet
vänta olika grupper på tillfället att
mönstra oss för sina leder, och de
flesta av oss skola inte orka med att
gå ensamma utan låta sig bortföras
av dem, som synas locka med det bästa.
Och de ensamma kasta undrande blic¬
kar efter dem, som gå i flock, och frå¬
ga sig om det verkligen ligger någon
sanning alls i de stolta ord av Ibsen,
dem man så ofta citerade på 90-talet,
att "den starkaste på jorden var den,
som stod mest allena!"
Så gå de var och en till sitt läger

ocli mobiliseras av de olika grupperna
för att bekämpa varandra — så bit¬
tert och fanatiskt som bara kvinnor
kunna göra det, när temperamentet
och den välmenande barnsligbeten tar
dem fatt. Därför att män lyckats in¬
tala dem att de kämpa för fosterlan¬
dets eller mänsklighetens eller sam¬
hällsklassens heliga sak, bli de dubbelt
viktiga och säkra. Så fast mark kän¬
de de ju aldrig, medan de bara stridde
för egen sak, ty deras egen sak hade
ju ingen betydelse för staten, den re¬
presenterade ju bara deras egna "själ¬
viska" syften, och kvinnor ha aldrig
gott samvete, förrän de få offra sig
för andra, d. v. s. för män. Man har
uppfostrat dem att känna så, och vad
högre auktoriteter i deras barndom
sagt dem, måste de ju tro. Därför
känns det så tryggt och ljuvligt att
få falla in med en liten sopran i den
stora kören av basröster, som sjunga
med talarnas — och Dalarnas — tal¬
man:

"Partiet, partiet, partiet, partit —

jag bör dit, jag bör dit!"
Och när då de ensamma höra den

underliga låten, där alla sjunga sam¬
ma ord, fast på olika melodier, känna
de sig dubbelt ensamma och äro fres¬
tade att instämma med prostens ord
i Brand:

"Den Gud vill slå i livets strid,
den gör han först till individ."

Men så bänder det kanske en dag,
att en eller annan av dem, som valt att
gå i flock, upptäcker, att hennes röst

inte går ihop med körens. Och hon
förstummas plötsligt och lyssnar till
det hela och tycker, att det låter unge¬
fär lika vackert som surret i Aristo-
fanes' berömda lustspel, "Getingarna".
Och då skäms hon för att böra till ge-
tingkören och sällar sig i stället till
de ensamma. Och de ensamma bli till
sist inte ensamma längre, de bli en
skara även de och få stå den risk,
som alltid följer med försöket "att gå
i sockenvis till paradis".
Men faran att få det för bra blir

kanske ändå inte så stor för dem som

för de andra. De representera ju tills
vidare bara kvinnornas sak och inte
statsangelägenheter som

"partiet, partiet, partiet",
och de få därför alltjämt draga smäle¬
ken av sin ensidighet, så länge näm¬
ligen som män inte lärt sig att be¬
trakta kvinnorösten som annat än en

förkrympt mansröst och uttrycken för
kvinnornas önskningar som annat än
barnjoller. Och den tiden kommer nog
att dröja en stund ännu. Den dröjer
tills de tjuguåriga gossarna, som i dag
under de tjuguåriga flickornas ihål¬
lande applåder tala om "psykosen av
att vara kvinna", en gång hunnit få
brödbekymmer för sina döttrars räk¬
ning. Ty därunder lära de sig nog till¬
äventyrs upptäcka, att även döttrar
och inte bara söner äro kött av deras
kött och ben av deras ben.
Så drömde jag på kvinnornas dag

vid foten av milstolpen, medan ännu
kamraterna dansade och sjöngo tack¬
sägelsesången. För mig ljöd den melo¬
dien nästan lika vemodig som den
gamla folkdans, som kallades "Skrälå-
ten" och som alltid gav åskådarna in¬
trycket av att man nu dansade för
allra sista gången i sitt liv och att
varje steg innebar ett sista farväl. De
dansande själva tycktes nu i alla fall
inte tänka på den saken. Jag var tyd¬
ligen ensam om att sitta i vrån i gäs¬
tabudssalen och som en hämndnedkal-
lande profet läsa ett mene tekel i fos¬
forskrift över de glammande gästernas
huvuden.
Eller kanske jag läste orätt? Kan¬

ske där i stället lyste emot mig som i
stjärnelågor det nya förbundets glada
budskap om den tid, då varken klass¬
kamp eller könsstrid eller folkkrig
längre skall förekomma. Det budska¬
pet låter så:

Här är icke jude eller grek,
här är icke träl eller fri,
här är icke man eller kvinna.

Lydia Wahlström.

R., fru Ann Margret Holmgren, som
med aldrig slappnad, tålig men oböj¬
lig energi ägnat tid och krafter åt spri¬
dandet av medvetandet om det nödvän¬
diga av politisk rösträtt för kvinnan
och väckandet av vilja till arbete där¬
för.
Alla de många kvinnor, som med ord

och dåd, med ospart nit och offervillig
strävan befordrat kvinnornas sak, med
Rösträtt för Kvinnors vackra motto:
"Vi kunna aldrig göra så mycket för en
stor sak som en stor sak kan göra för
oss", till ledstjärna för sitt handlande
skola annars ej bär nämnas, personal-
historien bar sitt eget område. Hell
och tack och signe dem alla!
1903 sammanslogo sig de bildade för¬

eningarna till Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt, och 1904
gick denna, L. K. P. R., in i den då bil¬
dade Internationella kvinnorösträtts-
alliansen, till vilken många länder, 26
stycken, i världens 5 delar, så små¬
ningom anslutit sig.
Genom särskilda broschyrer; genom

den tillsammans med Fredrika-Bremer-
Förbundet utgivna tidskriften Dagny;
såvitt möjligt genom dagspressen och

genom L. K. P. R:s 1912 startade egna
tidningsorgan, Rösträtt för Kvinnor,
spreds kännedomen om kvinnornas
krav i så vida kretsar som möjligt, och
till denna kännedom bidrogo de i stads¬
fullmäktige, olika råd och styrelser ef¬
ter band invalda kvinnor, liksom ock¬
så de sociala upplysningskurser, vilka
tack vare den stora Bergman-Öster¬
bergska donationen systematiskt kun¬
na anordnas i alla landskap.
Och därjämte säger det sig självt, att

inga försök att direkt påverka riksda¬
gen och statsmakterna underlåtits ge¬
nom skrivelser, påminnelser och depu¬
tationer och särskilt genom masspeti¬
tionerna 1906 med 142,168 namn och
1914 med 351,454 namn.
1911 bildades Männens förening för

kvinnans politiska rösträtt. En för¬
ening utom riksdagen, vilken dock li¬
ka litet som kvinnorna själva skulle
kunnat åstadkomma annat resultat, än
det visserligen mäktiga, men långsamt
verkande att ge riktning åt allmänna
opinionen, om det ej sedan länge till¬
baka också inom riksdagen funnits
män, som, fastän på olika sätt formu¬
lerat, framhållit: "att man även i stats¬

livet bör förstå, att det mänskliga en¬
ligt naturlagarna består av man och
kvinna."
Den förste motionären var redaktör

F. T. Borg, som 1884 framlade motion
om rösträtt och valbarhet för kvinnor
på samma villkor som för män. I re¬
daktör Borgs varmhjärtade, på syn¬
punkter rika motion finnas redan alla
billiga, mänskliga argument för kvin¬
nans politiska rösträtt som kunna an¬
föras — mera sakliga och samhällsnyt-
tiga ha sedermera framdragits och be¬
tonats —; men den avslogs naturligt¬
vis på alla håll. Konstitutionsutskottet
avstyrkte först, "ehuru det (dock) ej
tilltror sig säga, att kvinnan efter sin
natur saknar förmåga att bedöma de
frågor, som inom det politiska livet
förekomma". Det var såsom det ytt¬
rades under diskussionen i Första
kammaren 1912 "det första stadiet" på
rösträttsvägen, "de vägbrytande, sken¬
bart hopplösa motionernas".
Första kammaren avslog den gången

utan diskussion, sade nej, som den mer
och mindre betingat gjort allt intill
1918, då, ehuru "Första kammarhögern
kapitulerat i principväg 1917", kungl.
propositionen i alla fall föll på dess
motstånd.
Andra kammaren bar genomgående

ställt sig annorlunda, trots de fluktua¬
tioner i bifallet, som emellertid gjort
sig gällande. Ty, ehuru det efter 1884
uppstod en 8-årig paus, har frågan se¬
dan 1902 ej varit avförd från dagord¬
ningen, utan åter och åter kommit igen,
därigenom bevisande sin inneboende
livskraft, fastän bär icke är stället för
någon utförligare redogörelse för riks¬
dagsförhandlingarna. "Kvinnornas riks¬
dagshistoria" är till 1912 framställd av

d:r Gulli Petrini och kommer att ytter¬
ligare berättas av henne.
1906 kom frågan in i det andra sta¬

diet "utredningens". Konstitutionsut¬
skottet föreslog skrivelse till K. M:t,
och riksdagen anhöll om "allsidig ut¬
redning", emedan det "syntes riksda¬
gen, som om tiden skulle vara inne att
taga under allvarligt övervägande, hu¬
ruvida och i vilken omfattning rösträtt
kan beredas jämväl kvinna, gift lika¬
väl som ogift".
Utredningen dröjde, men motionerna

upprepades: av enskilda riksdagsmän,
av olika grupper inom riksdagen och
1908 av liberala samlingspartiet för
första gången såsom parti. Det året
föll motionen i båda kamrarna, men
1909 bifölls den utan votering av Andra
kammaren, som sedermera bibehållit
sin ståndpunkt.
Och 1912 inträdde saken i tredje och

sista stadiet, "regeringsinitiativets".
Trontalet bebådade kungl. proposition,
och denna meddelade bland mycket an¬
nat uti statsrådet Sandströms uttalan¬
de till statsrådsprotokollet, att "i sam¬
manhang med omläggning av den poli¬
tiska rösträttens grunder från census-
valrätt till allmän rösträtt, kom kvin¬
nans rösträttskrav i förgrunden". Och
från den uttömmande diskussionen i
Första kammaren skall man alltid, med
glädje över att en sådan man funnits,
minnas excellensen Karl Staaffs fram-

(Forts. å sid. 6.)
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ANNA WHITLOCK.
L. K. P. R:s ordförande 1903—09 och 1912—14.

ANN MARGRET HOLMGREN.

KÄNSLOR OCC
PÅ SEGII

LYDIA WAHLSTROM
L. K. P. R:s ordförande 1909—12.

Till den tillfredsställelse för rätts¬
känslan, som genomförandet av sam¬
ma medborgarrätt för kvinnor som
för män väcker, sluter sig även för¬
hoppningen att våra lagstiftare, som
hädanefter måste känna sig represen¬
tera hela folket, skola ta lika hänsyn
till kvinnliga som manliga synpunk¬
ter och intressen. Härtill kommer viss¬
heten om att ansvarskänslan inför den
lika rätten och förpliktelsen skall vä¬
sentligt utveckla kvinnorna i en för
mänskligheten och samhället lyckliga¬
re riktning.

Emma Aulin.

För mig har den politiska rösträtten
haft betydelse som symbol för och me¬
del till samarbete och samförstånd
mellan medborgarna. Partiernas in¬
bördeskrig innebär praktisk förnekel-
se av denna uppfattning. Kvinnans
rösträtt, tecknet på hennes egenskap
av medborgare, icke blott privatper¬
son, har varit mig viktig mera för
sina indirekta, inre psykologiska verk¬
ningar än för de direkta, yttre, ökat
samarbete, rikare samförstånd mellan
kvinnor och män är som förut mitt
"program" för kvinnlig rösträtt.

Hilma Borelius.

Redaktionen önskar veta vilka käns¬
lor som besjäla undertecknad vid ut¬
sikten till full medborgarrätt för oss
kvinnor! — Jag kan inte neka till, att
dessa äro mycket ljusa och förhopp¬
ningsfulla. Visserligen skulle jag ön¬
skat, att dessa rättigheter tillfallit oss
långt förut och helst under mindre stor¬
miga och upprörda förhållanden —

OSTRÄTT FÖR KVIJifri
tare vilka kansloFcch ÖnsJ®11

Härledan folja.svaren|n
ningsfullhet till vemod 9(
saknar ridderlighet och ge Kr
Ann Margret Holmgren f i *
genius. För övrigt skojare
täristiska i de olika sva

kvinnorna hade då varit mera skolade
och färdiga att upptaga det maktpålig-
gande arbete, som väntar dem på mån¬
ga områden — men bättre sent än ald¬
rig. Vi böra ju dock ha lärt oss inte
så litet under de år, vi genomkämpat,
ty det är ju så att man utvecklas mest
under motgång och prövningar. Och
kanske också att vi i en tid som den¬
na behövas mest och bäst: det är så
många sår, som behöva ans och vård,
och därtill kräves mjuka kvinnohän¬
der.
När man, som undertecknad, väntat

på politiska rättigheter för kvinnan i
över ett halvt århundrade, kan man
inte finna, att den kommer för tidigt.
Huru många gånger har man inte med
sorg i hjärtat sett vår rättfärdiga sak
förorättad och hur de få män, vilka
kämpat på vår sida, hånats och förlöj¬
ligats i press ocli riksdag. Vid valtill¬
fällen har det också känts svårt att
icke få vara med och avgiva sin röst;
deltaga i glädjen över en demokratisk
framgång har man ju alltid kunnat,
men aldrig som medverkande utan som
— nolla!
Att kvinnorna ha en stor mission att

fylla, därom är jag förvissad. Men man
får icke vänta för mycket av dem i
början. De ha i allmänhet ingen prak¬
tisk inblick i det, som nu möter dem.
Ansvarskänslan förpliktar emellertid,
och vad man väntar och hoppas av
kvinnorna är, att de komma att låta
sig ledas av rättvisa, godhet och fram¬
synthet — icke av maktlystnad, över¬
mod och hårdhet. Deras ledstjärna bör
vara rätt och barmhärtighet åt alla,
icke minst åt de ringa i samhället.

Kristina Borg.

För att kunna giva ett kortfattat
svar å Eder begäran om ett uttryck
för mina känslor och önskningar inför
den långa rättfärdighetsstridens full¬
bordan, är första villkoret att sorgfäl¬
ligt undvika en återblick på slagfältet,
där den glada entusiasmen, tron på
människors goda vilja, på rättens se¬

ger över makten och andra ideella
känslor långsamt förblött. Det gäller
att endast se framåt, så som vi sågo
framåt anno 1902, då rörelsen för vår
medborgarrätt organiserades och den
intet förflutet ägde att se tillbaka på.
Mina önskningar äro precis desamma
som då, endast ytterligare intensifie¬
rade genom de senare årens erfaren¬
heter att kvinnornas insats i det poli¬
tiska livet må vara av reformerande
betydelse för detta. Att den må för¬
hjälpa därtill, att politiken — d. v. s.
villkoren för människors och nationers
samlevnad till det gemensamma bästa
— blir mindre förnuftsvidrig osh mera
ideellt mänsklig. Att den må bliva en
väckelse till det bättre, till större är¬
lighet ifråga om medlen, större ädel¬
mod gent emot motståndare, samt, icke
minst, större personlig självständighet
och mod att förfäkta en övertygelse,
kraftigare arbete för ett rikare kultur¬
liv och en högre humanitet, som ej
tillåter att någon förtryckes eller lider
orätt och som gör varje våldsdåd av
man mot man, folk mot folk otänkbart.
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Frigga Carlberg.

Jag önskar, att kvinnoinsatsen finge
betyda växande styrka inom samhället
för den livsart, som vedergäller ont,
icke "lika för lika", utan med gott för
ont. Detta icke ur vanmakt eller
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EBBA PALMSTIERNA.
Medlem av V. U.

AUGUSTA TÖNNING.
Ronneby F. K. P. R:s ordförande.

ANNA LINDHAGEN.
Stockholms F. K. P. R:s ordförande 1912—14.

HILMA BORELUJS-
Lunds F. K. P. R:s ordförande ~\ t

FRIGGA CARLBERG.
Göteborgs F. K. P. R:s ordförande.



_,08. GERDA HELLBERG.
*\ , Karlstads F. K. P. R:s ordförande.

ELLEN HAGEN.
Uppsala F. K. P. R-.s ordförande.

AUGUSTA WIDEBECK.
Stränge? •« F. K. P. R:s ordförande.

ANNA WICKSELL.
L. K. P. R:s v. ordförande.

SICNE JACOBSSON.
L. K. P. R:s sekreterare.

ÖNSKNINGAR
jIDAGEN

KAROLINA WIDERSTRÖM.
L. K. P. R:s nuvarande ordförande.

som man drömt sig den. Dels ha dessa
mörka, tunga år nästan krossat ens
förmåga att glädjas. Dels är det något
som fattas. Generositeten, ridderlighe¬
ten att slå upp dörren på vid gavel för
dem, som oförskylt fått vänta så länge
utanför. Erkännandet, honnören för
de svenska kvinnorna, som de så ärligt
förtjäna, den fattas.
Från den långa kampanjen ha vi

dock hemfört en ideell vinst — utom
den utveckling som varje träget arbete
skänker —, en vinst som gjort livet
rikare. Det är samvaron med de vän¬
ner och medarbetare inom skilda läger,
inom och utom Sverige, som mötts, be¬
själade av hängivenhet för gemensam¬
ma mål. I kampen för idéer har det
för den enskilde blivit en levande verk¬
lighet, att en stor sak gör mera för oss
än vi kunna göra för den.

Ellen Hagen.

Rösträtt för Kvinnor vill veta vad
jag känner och önskar, när rösträtts¬
striden är slutad. Jag antar att jag
kommer att känna glädje över att rätt¬
visa sent omsider vederfarits Sveriges
kvinnor, en rättvisa som måste med¬
föra en mångsidigare utveckling för
dem, ävensom ökad självtillit och höjd
ansvarskänsla jämte mycket annat
som är angeläget för kvinnorna att
vinna. Och jag kommer att känna
glädje över att denna utveckling skall
kunna skänka dem förmåga att göra
en välbehövlig insats i samhället av
större människokärlek, klokare hus¬
hållning m. m. sådant, vartill de äro
tränade i hemmen.
Och jag kommer att känna tacksamhet

över att ha fått vara med i striden för
kvinnornas frigörelse och för frigörel-

GULLI PETRINI.
Medlem av V. Ü.

KYI1L' frågat några] av kvinnorörelsens trognaste arbe-
;ch Önsl® nu^ rösträttsfrågans lösning röra sig hos dem.

svaren#0 1 denUskiftar från ljus, oförbehållsam förhopp,
mod Öi» 9est> ^armßd medborgarrätten räckes kvinnorna,
och ge Kravet på kvinnorna är alltid detsamma, det som
mgren i i s*n önskan att de måtte trgggt följa sin egen
t skojare själva lätt läsa ut det för författarna karak-
:a sva

"kvinnlig efterlåtenhet", utan ur över¬
tygelsen och offermodets segerkraft!

Emilia Fogelklou.

Vad är det väl ytterst, som nu givit
kvinnorna inte bara i vårt land utan
•litet varstans ute i Europa deras nya
rättigheter? Är det inte den gamla
samhällsandans, den gamla statskultu¬
rens bankrutt i och genom detta fa¬
sansfulla krig, som innan det ens slu¬
tat mellan nationerna på nytt och än¬
nu hemskare blossar upp inom dem?
Är det inte en känsla av, att då det
gäller att bygga upp det nya samhäl¬
let, där maktmedlen skola heta rättfär¬
dighet och människokärlek, då behövs
kvinnornas hjälp och aktiva insats på
ett alldeles särskilt sätt?
Djupt i den kvinnliga naturen finns

nedlagd en ömhetskänsla för de svaga
och-värnlösa, ett behov av att skydda,
värna och hjälpa. Denna humanitetens
anda är det, som nu behöver genom¬
tränga våra samhällen. Här är det allt¬
så, som kvinnorna ha sin insats given.
Denna insats får alltså inte bli bara
ett fördubblande av valmanssiffrorna
för de redan existerande politiska par¬
tierna. Nej, kvinnorna måste komma
med en ny impuls i samhällsutvecklin¬
gen. De måste göra front emot det in¬
tensiva förvärvsbegäret, den hejdlösa
mammonskulten, som ytterst leder till
ett allas krig mot alla. Kvinnorna —

mödrarna — ska lära männen, att en
nations dyrbaraste egendom, det är fol¬
ket. Om därför en folkklass lider un¬

der ett härskande fåtals tryck, eller
om den hänsynslöst utnyttjas av en på
egen vinning inriktad företagareklass,
så är detta en olycka för landet, långt
större än som uppväges av de på ett

fåtal händer hopade rikedomarna. Ar¬
betet på bättre livsvillkor, bättre ar¬
betsförhållanden, bättre utbildning för
folket i gemen blir då ett arbete för
framtidens lyckligare samhälle.
Vi som nu i många år kämpat för

att åt kvinnorna förvärva rätten till
en aktiv medborgargärning av politisk
natur, vi hoppas därjämte, att denna
skall kunna utföras under andra for¬
mer — samförståndets — och ej som
männens så alltför ofta skett under
söndrande och förbittrande partistri¬
der.

Anna Grönfeldt.

Då den nystartade F. K. P. R. i Upp¬
sala vid sitt möte år 1903 utsåg mig
till ombud för att i Stockholm medver¬
ka till Landsföreningens bildande, ytt¬
rade docent Elsa Eschelsson — vilken
fungerat som ordförande vid mötet —:
"Ni är mycket ung och hoppfull, men
det kommer säkerligen att behövas.
Min tro är, att på 50 år ger de svenska
männens konservatism icke med sig på
denna punkt."
Fullt så lång tid åtgick ju icke, — i

vad mån världskrigets följder mjuka¬
de upp motståndet är ej undersökt —,

men nog ha de 17 åren av aktivt röst¬
rättsarbete stundom synts långa nog.
Motståndet i riksdagen, såväl som i
pressen och ute i landet, var mindre
saklighet än en vresig eller hånfull en¬
vishet, utan känsla för vad saken in¬
nerst gällde. Entusiasmen och tron på
rättvisans förverkligande har förvisso
väl behövts. Mer än en gång har det
förefallit, som om Elsa Eschelsson
skulle få rätt och att ingen i ledet
skulle få uppleva segerns dag.
Nu har den kommit. Men icke så

märm -Äv

SIGNE BERGMAN
L. K. P. R:s ordförande 1914—17.
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SELMA LAGERLÖF.

sen av en mängd god kvinnokraft, som
nu kan komma det allmänna till godo.
Och jag kommer att sträcka mina hän¬
der mot himlen och uppsända en brin¬
nande önskan att kvinnorna måtte för¬
stå att det är deras plikt och deras
mission att föra in mer renhet och god¬
het och mer fridsamhet och försonlig¬
het i det offentliga livet.
Till sist hoppas jag att de inte måtte

falla för frestelsen att vandra i män¬
nens fotspår, utan ha mod och vishet
nog att tryggt följa sin egen genius,
om också på obanade vägar.

Ann Margret Holmgren.
#

Jo, jag känner, efter den långa rätt-
färdighetsstridens fullbordan, att röst¬
rättsrörelsens trogna förkämpar ej få
tröttna efter vunnen seger, utan att de
i stället under flera år framåt måste
fortsätta med ett effektivt upplys¬
ningsarbete inom alla folklager, och
jag önskar, att kvinnorna må så vär¬
digt uppbära sin medborgarrätt, att
männen inom kort skola fråga sig:
"varför misstrodde vi dem så länge?"—

Agnes Ingelman.

"Kvinnorna ha fått rösträtt" — före
1914 skulle det budet varit jubelväc-
kande och endast detta.
Nu veta vi huru oändligt mycket

mer än detta, som behöves för att om¬
skapa kvinnorna och männen i värl¬
den. Ty om så ej sker, komma kvin¬

nornas rösträtt och valbarhet lika litet
att omskapa världen som männens
gjort det.
Men det var med denna omskapelses

löfte på sina fanor, som kvinnorna bör¬
jade sin rösträttsstrid. Må de hålla
löftet nu. För att kunna det måste den
omskapelsen börja med dem själva.
Icke valmöten, men självprövnings¬
stunder i slutna kamrar, icke program¬
tal, men ett oavlåtligt lyssnande till
samvetets stilla stämma, icke striden
och oron inom de politiska partierna
utan friden och samlingen omkring de
egna idealen — detta är vad kvinnorna
böra välja som sin väg till "politisk"
makt! Endast så kunna de hålla sitt
stora strålande löfte att genom sin
medborgarrätt omskapa.
Men om de störta sig in i partipoli¬

tik, d. v. s. partitaktik och partiteknik
Om, säger jag! Det har redan

skett. Endast om kvinnorna omvända
sig från partierna och samla sin nya
makt i ett nytt mänsklighetsparti, vars
första punkt är att de själva skola bli
människor — icke partifolk — hoppas
jag något nytt och stort av deras röst¬
rätt. Ellen Key.

#

Tanken på att all den värdefulla
kvinnokraft, som ägnats åt rösträttsar¬
betet, nu blir frigiven för direktare
produktivt arbete, ökar ytterligare till¬
fredsställelsen över att nu äntligen
kvinnans jämlikhet med mannen fast¬
slagits i svensk rätt.

Anna Lindhagen.
#

Freden nalkas. Det fulla medborgar¬
skapet är vunnet.
Vilken berusande lyckokänsla hade

vi svenska kvinnor ej drömt skulle ge¬
nomströmma oss, då sådant förkunna¬
des.
Freden kommer, men föregången av

åtgärder mera fasaväckande än kri¬
gets våldshandlingar, mera barbariska
än några, varom historien hittills haft
att förtälja.
Vi stå på tröskeln till svenska med¬

borgares vida hall, men tidens orosvin¬
dar brusa hotfullt under valven och
folket — det renaste av sin ras —vän¬
der gruppvis ryggen åt varandra, sö¬
ker själwilligt resa upp murar mellan
sig, vilja och kunna ej längre förstå
varandras språk, förstå stundom, som
det synes, knappast sig själva, ty skil¬
da röster ljuda nog inom dem. I allt
detta är det som vi kvinnor nu skola
göra en enande, moderlig insats.
Vi bäva, och dock glädjas vi att ej

längre vara utestängda från att hava
en röst med vid de beslut, som skola
leda utvecklingen av vårt folks öde.
Bäva men glädjas tillika, att en var
av oss nu har samma individuella vär¬
de som männen i landet. Djupt känna
vi de stora krav detta ställer på oss.
Älskande, offervilliga hjärtan, såsom i
alla tider svenska kvinnor haft, men
ej längre lydiga slavinnors hjärtan,
utan modiga, karaktärsfulla; ögon tro¬
fasta som deras från gångna tider, men
ej förblindade av den trånga kärle¬
kens egoism utan kloka, klara, vittse-
ende; allt fortfarande rena sinnen och
rena händer, och kring mjuka läppar
ett soligt leende, som förhoppningsfullt
lyser upp den grå skymningen — mor¬
gongryningen —, som gör lätt all ge¬
mensam strävan för vårt stora sven¬

ska hem och som avväpnar vrede; läp¬
par på vilka man kan lita att de aldrig
föra falskt tal.
Sådan är den bild, som står framför

själen, då man tänker på vad kvinnor¬
na skola vara och göra vid vårt lands
nydaning under i världen rådande
kaos.
I larmet, som kommer att råda om¬

kring oss, få vi aldrig tappa bort Ma¬
ria-sinnets syner och drömmar, om vil¬
ka skalden sjunger: "Därute är träl-
dom och våld och kiv, en döende värld
av synder frätt; därinne drömmar om

evigt liv, om frid på jorden och män¬
skorätt." Den sky, som förvisso ofta
kommer att skymma vår syn, måste
"vara vävd av idealer, Herrens ande
bo i den". Agda Montelius.

*

Äntligen, äntligen är Första kam¬
marens motstånd brutet, så att även
vi i denna fredens vår kunna få lägga
ned vapnen och fira vår seger, som vi
känna verkligen vara en rättens seger
över makten.
När vi nu säga varandra tack för

god vakt, så tror jag att vi alla kän¬
na, att om också striden varit lång
och ofta mödosam, så ha vi ändå lärt
mycket under denna tid. Och vad jag
framför allt önskar, det är att kvin¬
norna skola växa till större självstän¬
dighet och kraft genom det nya an¬
svar, som kommit på deras del. Ty
det är icke vila som väntar oss efter
segern, utan ett förnyat arbete. Men
jag hoppas ock, att när vi inträda i
det politiska livet, den erfarenhet vi
vunnit under den långa tid vi arbetat
gemensamt, trots olikhet i partisyn¬
punkter och samhällsställning, skall
hjälpa oss att i varandra fortfarande

(Forts, från sid. 3.)
synta, visa tal, och hans djupa ord om,
att kvinnornas krav blott var ett ut¬
slag av den "största politiska kraft",
som verkat under mera än ett sekel,
den fordran på jämlikhet, som fram¬
ställts i franska revolutionen. Det var
ett krav, som icke kunde visas tillba¬
ka, ty det bars icke allenast av en till¬
fällig folkvilja, utan av tidsandan.
Efter 1912 kommo ju, som vi veta,

år av rubbningar, av politisk oro inom
och utom landet. Vart år erhöllo kvin¬
norna nya rättigheter, nya möjlighe¬
ter att visa sin användbarhet på nya
samhällsområden, men ingen politisk
rösträtt och ingen ny kungl. proposi¬
tion därom förrän 1918, då som det
sagts propositionen åter föll i Första
kammaren med 62 nej mot 36 ja.
Men det var sista gången, och så vitt

man kan se, hade det varit klokare, om
nejrösterna varit färre.
Det är icke lätt att göra något utta¬

lande om världshändelsernas orsaker,
men säkert är, att en mäktig hand nu
ändrar riktningen av folkens öden. Och
under trycket av denna hand måste
gamla murar falla, murkna institutio¬
ner brytas ner. Väl oss, att föränd¬
ringarna i vårt land härröra från en
lagstadgad regering och ej från sam¬
hällets förtryckta lager, som taga mak¬
ten i ovana händer och tro att självs¬
våld är frihet.
Vid urtima riksdagen 1918 överläm¬

nade statsminister Edén till båda kam¬
rarna en kungl. proposition med för¬
slag till ändring i författningsförord¬
ningarna, och under trycket av en

tvingande nödvändighet antogos de ge¬
nomgripande förändringarna omedel¬
bart, så att lagen kunde tillämpas re¬
dan i mars i år. Denna nya kommu¬
nallag innebär allmän och lika kom¬
munal rösträtt för män och kvinnor,
med borttagande av den 40-gradiga
skalan och med rösträtt och valbarhet
för kvinnor även till landstingen.
Den ofrånkomliga och oundvikliga

konsekvensen av 1918 års röstreform
blir medborgarrättens meddelande i
hela dess utsträckning även åt kvin¬
norna.

Den bebådades i den kungl. proposi¬
tionen av november 1918, där det heter:
"Rösträtten för kvinnor kan i princip
ej längre underkastas någon allvarlig
diskussion." Och från initierat håll
heter det, "man kan med all säkerhet
vänta att högern under propositionens
behandling i det sammansatta utskot¬
tet skall avge försäkring om frågans
genomförande vid nästa riksdag", vil¬
ket synes ha skett.
Ty under det fjärde decenniets 9:e

år, 1919, det slutliga, mest avgörande
märkesåret, avlämnades den 22 mars
kungl. proposition på förslag till för¬
ändring, som avser att i grundlag giva
kvinnor valrätt och valbarhet till riks¬
dagens båda kamrar på s^mma villkor

som män, såsom det hette i förslaget
om revision av kommunalförfattnin¬
garna vid 1918 års urtima riksdag.
Men emedan kvinnor redan äga val¬
rätt till Första kammaren, föreslås nu
sådana ändringar i riksdagsordningen,
att "kvinna skall vara valbar till För¬
sta kammaren (9 §) samt valbar och
valberättigad till Andra kammaren
(§§ 16 och 19)."
Det säges vidare att tilldragelserna

i Centraleuropa under hösten 1918
"måste givetvis återverka på folkstäm¬
ningen även i vårt land till skärpande
och påskyndande av de ouppfyllda kra¬
ven på en omfattande och djupgående
författningsrevision" och slutligen, "att
den förbehållslösa anslutning till kvin¬
norösträtten, som från riksdagens sida
givits i samband med författningsfrå¬
gans behandling vid urtima riksdagen,
jämväl bör betraktas som uttrycket
för beredvillighet att medgiva kvin¬
norna deras politiska medborgarrätt
utan avprutning".
Rösträttsträdet har slagit ut i blom.

Med ens, fast i kulen väderlek och med
oro i luften. Dubbelt väl behöver det
med varsam akt skydd och värn, på
det att frukten i de rosiga kalkarnas
djup må bringas till utveckling och
mognad.
Många ting äro därvid att beakta

nu och sedan för att kraften skall
inriktas mot de bästa mål med de bästa
medel. Ellen Wester.

ELLEN KEY.

se arbetare i vingården och inte bara
partimotståndare, liksom jag vågar
tro, att kvinnorna allt framgent skola
kunna ena sig i de frågor, som ligga
deras hjärtan närmast.

Gulli Petrini.

Med glädjen över att det av kvinnor¬
na länge eftersträvade målet nu om¬
sider av dem blir vunnet, blandar sig
ett djupt vemod över att denna vinst
på sätt och vis kommer för sent. Ty
vad är det väl vi först och främst
hoppats av kvinnornas insats i det po¬
litiska livet om icke detta: mera

mänsklig medkänsla och till följd
därav mera social rättfärdighet, mera
förståelse klasserna emellan. Men i
detta nu tyckas förhållandena redan
bristfärdiga.
Dock, även ett arbete i elfte timmen

är ju ej förgäves. Låt oss hoppas, att
kvinnornas insats må präglas av både
vidsynthet och värme.

Anna Maria Roos.

Kvinnornas rösträttsfråga har för
mig först och sist varit en rättfärdig-
hetsfråga höjd över alla partisynpunk¬
ter. Invid målet förnimmer jag en
innerlig tillfredsställelse över att med
medborgarrättens beviljande rättvisa
vederfares Sveriges kvinnor och att
den långa rösträttskampen snart är
slut. Hilma Runbäck.

#

Hade rösträtten kommit för 10 år
sedan — eller låt oss säga, några år
tidigare — skulle den hälsats med stort
jubel i kvinnovärlden. Som det nu är,
väcker den kanske närmast känslor av
lättnad och tillfredsställelse. Vägen
har varit för lång och knagglig, och
den innevarande tiden rymmer för
mycket av oro och missräkningar, för
att icke segerglädjen skulle dämpas.
Men en stämning i tillkomstens ögon¬

blick förgår, medan rösträtten består
— en prövosten för anhängare, mot¬
ståndare och likgiltiga, som alla i ett
slag, d. v. s. så fort grundlagen tillå¬
ter, förvandlats till utövare. Var och
en får nu komma till det nya verket
med vad hon har att bjuda på: entusi¬
asm, skepsis, sunt bondförstånd eller
något annat.
Och nog gör den svenska kvinnan

sin politiska debut i en tid, då politiken
är det allt uppslukande intresset!

Axianne Thorstenson.

Jag minns 1884 så väl som det varit
i går, när Borgs motion om kvinno;
rösträtten första gången framlades i
Sveriges riksdag. Jag minns också me
vilket hån och förakt man talade o
denna motion, ett förakt som jag bac
svårt för att fatta, enär både jag oc
min man ansågo motionens krav so
en självklar sak. . , t
År ha nu svunnit, det ena efter

andra, utan att målet vunnits. Vi s
arbetat och kämpat för denna rattvi >
vi ha grånat under tiden, medan vi
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vittnat hnr vår fråga otaliga gånger
fallit på Första kammarens motstånd.
Och dock måste alla erkänna såsom en
ofrånkomlig sanning, att så länge vi
ej äro lagligt erkända medborgare, så
länge ha vi ingen möjlighet att effek¬
tivt göra vår insats i samhällslivet.
Länge har det därför känts mörkt

och kallt i Sverige, och nu hysa vi en
intensiv längtan efter sol.
Medan jag, under de senaste åren, i

karg jordmån röjt och sprängt den
ena stenen efter den andra och fått
åkern färdig för skörd, har jag låtit
mina tankar gå till rösträttsarhetet för
jämförelse, och funnit hur likt detta
ter sig.
När vi nu även här stå inför ett

snart fullbordat röjningsarbete, är det
mäktiga känslor, omöjliga att tälja,
som storma på.
Skola vi nu få börja så för skörd?
Min arbetsuppgift skall då bli att

med min röst söka åstadkomma en för¬
bättring i jordfrågan. Varje land, som
vill utveckling, måste taga särskild
vård om sin skog och sin jord, så att
man för framtiden må bliva förskonad
från åsynen av all vanhävd.
Eget hem på egen grund åt alla de

tusende män, kvinnor och barn, som
nu sakna ett sådant, är en gammal
önskan jag vill arbeta på för att se
förverkligad. Hem är det som i första
rummet ger frid, ro och trygghet åt
ett land.
Det är segerns glädje och allvarets

helgd, som nu besjälar Eder grånade
Augusta Tönning.
#

När nu Sveriges kvinnor få politisk
rösträtt, är min förhoppning att de
måtte begagna den under livlig känsla
av ansvar inför Gud och fosterlandet.
Kvinnornas plikt är att ena, ej att
söndra, måtte de som under tider som
gått ofta varit den enande kraften ge¬
nom kärlekens makt i hemmet, nu i det
stora hemmet, fosterlandet, också bliva
den för det hela tjänande, helande och
sammanslutande kraften! Men först
och sist med ansvar inför tid som är,
och Liför ttd som kommer.

Eva Upmark.
#

Vad jag känner vid lösningen av
kvinnornas rösträttsproblem?
Precis som en av Karl XI:s trog¬

naste rådgifvare skrev till sin kung:
"När detta är gjort, vilja vi begynna
något nytt." Lydia Wahlström.

Livet är en strid. Nu är snart röst¬
rättsstriden till ända — den långa, se¬
ga striden. Nu få vi ta upp stri¬
den för de samhällsideal, som be¬
själa oss. Och när våra krafter äro
utslitna, får nästa generation ta vid.
När så släktled efter släktled kommit
och vandrat, blir kanske vårt gamla
Sverige till sist en riktigt hygglig och
beboelig ort. När vi blicka ned från
de elyseiska höjderna, där vi då dväl¬
jas, se vi märkliga ting. Krigs- och
förstörelseredskap finnas endast som
kuriosa på museer. Fattigvård är obe¬
hövlig, ty fattigdom är ett okänt be¬
grepp. Alla barn äro likställda, när
det gäller utvecklingsmöjligheter. Man¬
liga och kvinnliga statsråd sitta i sys-
konlig sämja på taburetterna och ge
visa råd. Karl XIII har lyftats ned
från sin upphöjda plats i Kungsträd¬
gården, och där reser sig Fredrika Bre¬
mers gestalt bland fagra blomstergrup¬
per och lekande småttingar. Kvinnliga
rektorer styra läroverk utan att man¬
liga kollegor spricka av avundsjuka.
När så en urgammal årgång av Röst¬

rätt för Kvinnor faller i händerna på
en "dåtidskvinna", säger hon med ett
överlägset löje: "Tänk att det funnits
så efterblivna kvinnor! De måtte inte
ha dugt mycket till, som fick "tjata"
om sin rösträtt i bortåt 20 år, innan de
fick den." Men vi le mot varandra med
ett menande leende: "Okunniga varel¬
ser, ni kände aldrig Lindman, Trygger,
Kjellén och Första kammarhögern. Ni
ha ej prövat livets stora motigheter
som vi." Elin Wahlquist.

På den nyckel, som skall öppna röst¬
rättens stängda port, ha de svenska
kvinnorna direkt arbetat, smitt, ham¬
rat, filat och glättat under samfulla
sjutton år. Nu sitter den i låset, den
passar, och den 24 maj 1919 vreds den
om det första, avgörande slaget. Det
andra varvet, det sista, få vi vänta på
ännu en kort tid. Yi veta, att det
konstfulla låset kräver detta uppehåll,
och vi bicla trygga och säkra att låset
skall gå upp.
Vad väntar oss innanför murarna?

Där väntar oss en underbar och ny
samhörighetskänsla med andra kultur¬
länders kvinnor, som nått in före oss,
där väntar oss kamratskap, intressege¬
menskap och arbetsgemenskap med
männen, där väntar oss ansvar för vårt
land, för vårt folks utveckling, för so¬
cial rättfärdighet och trevnad, ansvar

nordens och världens framtid. Där vän¬
tar oss kravet på en klar, oförvillad
och vittskådande blick, på en varm och
ren känsla, på en sträng pliktuppfyl¬
lelse i stort och i smått.
Äro vi redo för allt detta? Hoppet

viskar, att den själskultur, som fordras
därför, skall växa under ansvaret i fri¬
hetens luft.

Anna Whitlock.

Så länge kamp pågår för praktiskt
förverkligande av ett ideellt mål, se de
stridande dettas uppnående huvudsak¬
ligen som en rätt. Man måste se det
så för att kunna hålla kampen vid liv.
Men då målet nåtts, då har rätten skett
fyllest, då existerar rättssynpunkten
icke mera; den rätt som man erhållit,
avslöjar sig som en plikt och ett an¬
svar.

Det ligger nära till hands, att vi
rösträttsmänniskor, som under vårt
deltagande i kampen känt rätten kol¬
lektivt, som en allas vår rätt, vi också
skola känna plikten och ansvaret kol¬
lektivt. Min önskan, då de svenska
kvinnornas politiska rösträtt de facto
genomförts, är att de må komma att
begagna den osjälviskt, förståndigt
och till det helas väl. Min ganska pin¬
samma känsla är, att om och i den
mån så icke sker, är felet mitt, och det
är jag, som får skämmas. Jag känner
det, som om vi rösträttskvinnor ha an¬
svaret icke bara för det bruk vi själva
personligen göra av rösträtten, utan
även för kvinnornas i allmänhet an¬

vändande av den. Det skulle vara obe¬
skrivligt skönt att nu få börja på nå¬
got nytt eller åtminstone få odelat
ägna sig åt annat, som ligger var och
en av oss personligen nära; men det
är som om detta ansvar för rösträttens
begagnande griper fatt i oss med tu¬
sen små skarpa hakar och håller oss
fast: vi måste ta hand om den stora
massan av kvinnor, som aldrig delta¬
git i kampen och alltså icke heller upp¬
fostrats av den, vi måste försöka lära
dem att begagna det vapen samhället
nu lämnat dem i händerna så, att det
länder samhället till gagn.
För att detta skall bli möjligt for¬

dras det människor och pengar. Delvis
kunna människor fås för pengar, där¬
för koncentrera sig mina känslor och
önskningar i en begäran, att L. K. P. R.
under låt oss säga de närmaste 5—10
åren måtte få pengar, mycket pengar,
ju mera dess bättre, av stat och av en¬

skilda, för att kunna uppfostra den nu-
för vår andel i världsfreden och för
varande generationens kvinnor till go¬
da medborgare. Jag tror, att flertalet
kvinnor ha stoff i sig till detta, men
hos alltför många av dem är det ännu
bara råvara eller halvfabrikat.

Anna Wicksell.
*

Sedan vi med seger utgått ur stri¬
den för vår medborgarrätt, ett begrepp
som är liktydigt med människovärde,
gå våra tankar såväl tillbaka som mot
framtiden.
Vad mig beträffar, så tänker jag på

året 1866. Jag tillträdde då min befatt¬
ning som föreståndare för Strängnäs
telegrafstation, men fick taga mitt brev
och sätta mig ned och omteckna min
lön till jämnt hälften av min företrä¬
dares, ungkarl liksom jag. Jag tror,
att rösträttsbakterien inympades redan
då, ehuru visserligen omedvetet. Nå,
om sådant där och mera, från flydda
tider kunde ju vara roligt att tala och
det vore nog ingen konst att få skrat-
tarna på sin sida. Men vi böra nu

glömma och förlåta. Dessutom böra vi
taga saken allvarligt, ty den är så.
Enligt min mening bottnar frågan

djupare på ett annat område, nämligen
det etiskt-religiösa. Jag anser, att
först i och med att kvinnan förklaras
fullt jämbördig med mannen på alla
områden, ha Nya testamentets anda
brutit igenom i samhället. Paulus, som
nog håller på kvinnornas underkastel¬
se under mannen inom äktenskapet
(han var icke själv gift, så han talade
kanske "i fåvitsko") skriver ju till ga-
laterna: "här är icke man
och kvinna, alla ären I ett "
Mig veterligt predikade icke heller

vår religionsstiftare om någon sorts
klasskillnad män och kvinnor emellan.
— Få vi då icke tro att det genom¬
brott, som nu skett, och som gått has¬
tigt nog på sista tiden, blir till lycka
för såväl kvinnan själv, som för sam¬
hället? Jag tänker också på hemmen
såsom den grund, på vilken hela sam¬
hället är byggt, och att det helt säkert
kommer att bli lyckligare sådana med
den nya tidens inträdande. Må var och
en tänka sig in uti vad som komma
skall och framför allt betänka sitt an¬
svar.

Medborgarrätt är ett adelskap så
gott som något, och "adelskap förplik¬
tar". Augusta Widebeck.

VÅR STRID OCH VÅR UPPGIFT.
Att påstå att kvinnorösträttens käm¬

par stå vid det åtrådda målet är en¬

dast en halv sanning, först nu begyn¬
ner prövningen på fullt allvar. Sveri¬
ges kvinnor ha kommit till inkörspor¬
ten, vad som ligger där bakom, det gäl¬
ler åter att erövra med det stridbara
tålamod, som är en av kvinnlighetens
bästa egenskaper. Generationers gene¬
rationer, all vår historiska tid, ha gått
bär i Ultima Thüle utan att kvinnan
haft rätt att göra sin insats gällande,
annat än när tillfället eller nöden på¬
fordrat hennes hjälp.
Mannens lag har varit hennes utan

hennes hörande, och hennes andliga ut¬
veckling har hållits medvetet tillbaka,så att vad hon självständigt vedervå¬
gat har varit mera undantag än regel.
Tack vare den verkligt ideella syn på
sitt eget väsendes höghet och på för¬
hållandet till mannen, som anlades re¬
dan av våra vikingamödrar, har kvin-
Qans ställning här städse varit aktad,
och även katolicismen, — som av fruk-
an för antikens livsglädje och skön-
^tskult — anvisade kvinnan ett t. o.
!n- lägre plan än vad som tillkom¬
st henne enligt Valhalls gudalära,
^aktade ej beröva nordens kvinnor de-
ra® rätt så framstående särställning.
Ett arv från dessa tider är emeller-
la det förakt som under femton- och
^-onhundratalet präglade uppfattnin-

hos särskilt prästerskapet. Den

höglärde biskop Emporagrius i Sträng¬
näs, räknade t. ex. i sin "Catheche-
sens enfaldige Förklaring" kvinnan
som "thet förnämsta stycket" —

bland mannens lösören!
Men eftersom vi alltid haft en smula

stål i oss, blev storhetstiden också en
den svenska kvinnans märkestid; på de
gamla gårdarna, som av ålder utgjort
ryggmärgen i vårt land, sutto då herr¬
gårdsfruar, som skötte både folk och
ekonomi med den äran. Och i det föl¬
jande ha åtminstone vad angår lands¬
bygdens kvinnor, antingen de varit
bundna till stora gårdar eller små hem¬
man, — det ledande initiativet och ar¬

betsförmågan alltid utmärkt sig.
Talrika, fast mer eller mindre för¬

gätna äro ock de stillsamma, strävan¬
de arbeterskor, som ehuru stängda på
alla håll, sökt skaffa kvinnotanken luft
genom att var på sitt ringa område ge¬
nom ett försynt men ihärdigt verkan¬
de bereda väg för en omvärdering av
mänsklighetens ena hälft. Härvidlag
vill jag endast påminna om en sådan
kunskapstörstande (eller utbildnings¬
hungrig) själ som Anna Agriconia,
prästdotter från Nyköping. Hon föd¬
des på 1640-talet och blev för sitt säll¬
synta bokliga vett och sin dygdesam-
ma vandel adlad Åkerhielm.
Och som sagt, många ha liksom hon

trots ändlösa svårigheter lyft sig över
och utom den snäva horisont, som va¬

rit dem tillåten. Det är nog så, att den
danske biskopens ord vid Brunbäcks
färja: "Ett folk, som äter barken av
träd och dricker vatten, kan inte få¬
nen tvinga, än mindre någon man",
ägt sin tillämpning på flydda sekels
viljestarka och härdade spinnsida i
fullt ut lika hög grad som på männen
och i dessa yttersta dagar ser det ut
som det där gamla ordet skulle slå in
på nytt, ty varken med goda eller onda
ord har kvinnornas rösträttsseger kun¬
nat förhindras. Visserligen äro vi in¬
galunda materiellt sett hänvisade till
vatten- och bröddieten, men vår andli¬
ga föda — när den serverats från För¬
sta kammaren — har under långliga
tider varit mer än fattigkost, d. v. s.
stenar i stället för bröd!
Alla de skilda stigar och led, som

föra utåt och känneteckna släktets väg
i samhällsutvecklingens tecken, ha så
vitt möjligt förmenats oss, även då
problemen på det innerligaste berört
kvinnorna. Skrankorna ha äntligen fal¬
lit, de kvinnliga krafterna kunna här¬
efter få tjäna det hela, inte bara som
i blindo arbetande kuggar, utan som
medbestämmande faktorer, när det gäl¬
ler att fixera riktningen i det eller det
fallet.
Således skulle alltså den 24 maj 1919

vara en triumfens dag, — bara vi ej
glömma att den sanna storheten hos
denna triumf så väsentligen beror på
hur vi hädanefter uppfatta vårt an¬
svar! Århundraden ha ju gått oss för¬
bi utan att ge oss varken den teoretiska

eller praktiska allmäninsikt, som for¬
dras för att rätt fatta och vist förvalta
statliga och publika angelägenheter och
värv. Vi göra klokt i att vid utövan¬
det av vår nyvunna makt iakttaga den
behärskade försiktighet och den måtta,
som räddar från överilningens skepps¬
brott. För Sveriges skull, för vår egen
skull och på det att männen — glöm¬
ska av vad de själva syndat — ej må
kunna säga oss: "Där ha vi det, na¬
turligtvis rusar temperamentet i väg
med kvinnorna", — på grund av alla
dessa oändligt viktiga hänsyn är det
vår första plikt att handla i fullt och
klart medvetande om, att vad vi nu i
begynnelsen göra och låta, det skall för
avsevärd framtid ge vår rörelse färg.
Varsamhet är särskilt i dessa om-

välnings- och nydaningstider ett ord
att taga vara på! Tänk om vi bland
annat skulle kunna bevara oss från det
allt sönderbrytande partisinne, som så
ofta stört den manliga politiken!
Ett samgående med männen, ej ett

rivalskap, är för övrigt säkerligen för
oss alla lyckligast. Det är ju ytterst
individens väl, vartill vi alla syfta, och
just emedan kvinnor och män äro till
sina väsen så tämligen grundolika, be¬
höva vi — för att komma något i san¬
ning gott åstad — stödet av varandras
skiftande förstånd.
Inse vi samfält betydelsen härav,

kunna vi väl ha fog till förtröstan,
kunna vi väl våga hoppas, ej på något
drömskimrande Utopia, men på ett
land, vars innevånare mer och mer

j
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GRUNDLAGSBESTÄMMELSE
OM POLITISK RÖSTRÄTT FÖR SVERIGES KVINNOR

FÖRKLARAS VILANDE DEN 24 MAJ 1919.

Första kammaren.

Debatten inleddes av vår trofaste
förkämpe genom alla de långa åren,
borgmästare Lindhagen. Han framhöll
det beklagliga i att, då denna stora
demokratiska reform nn äntligen ge¬
nomförts, det sker mindre genom fol¬
kets egen inneboende kraft än genom
tryck utifrån, mindre genom överty¬
gelse än genom fruktan. Reformen
vore ej heller tillräckligt vittgående,
ännu hade penningen för mycket att
betyda i svenskt författningsliv; pen¬
ningstrecket för valbarhet till Första
kammaren, som särskilt hårt drabbar
kvinnorna, bör därför bort. Varje för¬
fattningsreform innebär fara för att
man med dess genomförande slår sig
till ro och tycker allt vara väl beställt,
medan i verkligheten arbetet då först
på allvar kan börja. Det viktigaste
härvidlag är karaktärsdaningen, att
folket fostras till mindre partisinne
och mindre klassanda. Talaren hade
motionerat om en längre gående re¬
form, som han ansåg skulle leda ut¬
vecklingen i den riktningen, nämligen
om initiativ och referendum; förut¬
sättningen vore dock, att objektiv kun¬
skap meddelades om vad som skall rös¬
tas om. Han hoppades också, att kvin¬
norösträtten skulle medföra en seger
för de humanistiska strävanden utan
vilka det nya Europa icke blir bättre
än det gamla, att kvinnornas samhälle
skulle bli mänsklighetens samhälle.
Landshövding Holmquist, särskilda

utskottets ordförande, tyckte att hr
Lindhagen var för pessimistisk på
denna den kvinnliga rösträttens seger¬
dag. Det har tagit lång tid innan den¬
na seger vunnits, och många under¬
liga slags argument ha kastats i dess
väg — då den nu blir verklighet är det
på grund av sakens rättfärdighet och
därför att dess förkämpar fört sin
strid med en höviskhet i former och
en intelligens i innehåll och argumen¬
tering, som vunnit respekt och förtro¬
ende. Det är sannolikt att hela värl¬
den och även Sverige står inför svå,ra
och vanskliga tider — de svenska kvin¬
norna ha visat sig värdiga att deltaga
i de strider som stunda, och talaren
hoppades, att deras deltagande vid
männens sida skall bli av stor och lyc-
kobringande betydelse.
Hr Fr. Ström ansåg att den borger¬

liga demokrati, som nu förts till mak¬
ten i Europa och hos oss icke vore en
verklig demokrati. En sådan vinnes
endast genom rådsdemokratien. För
dess genomförande behövdes nog revo¬
lution; att kvinnorna här skulle verka
återhållande trodde talaren var en illu¬
sion; i alla revolutioner hade kvinnor¬
na varit verksamma, och så skulle det
bli även i framtiden.
Statsminister Edén: Man kunde kan¬

ske önskat större glans över det beslut
som nu skulle tagas, den glans som
kommer av starka meningsbrytningar.
Att det stora, som nu sker, kan ske så
tyst mitt under skakningarna omkring
oss, är dock ett bevis på kultur. Denna
reform vore vad tiden krävde. Det

kola känna hemtrevnad och ro vid
itt eget.
Detta är ej ett lättvindigt program;
en bitterhet och hårdhet, som t. ex.
riget skapat, även i neutrala sinnen,
ehöver både omtanke och lämpor för
tt övervinnas.
Vi måste gå fram utjämnande och
örsonande — sålunda ha vi inom det
amhällsreformatoriska arbetet vår
lats given, och så blir vår strid
7 livet är ju ändå en strid från vag-
an till graven — likvisst en fridens
ärning, kvinnorna värdig.

Eva Fröberg.

mest betydelsefulla momentet var, att
sedan den blivit grundlag, Sveriges
kvinnor vore likställda med dess män
på det politiska området liksom de i
höst blevo det på det kommunala.
Trodde att de som stått tveksamma
eller varit motståndare mot denna sak
nu efter valen till kommuner och
landsting måste säga sig, att detta var
det enda naturliga och möjliga. Refor¬
men kommer som en mogen frukt av
kvinnornas intresse för medborgerliga
uppgifter, den vinnes därför att deras
rösträttsrörelse alltid länt deras stora
sak till rekommendation.
Hädanefter beror det på alla, vad

Sveriges öde skall bli i denna stormiga
tid, vad vi kunna göra för vårt land
och folk. Förvillelser och besvikelser
ha följt i spåren, där demokratien våld¬
samt brutit igenom, men ingen kan
undgå känslan av, att med alla sina
svagheter är dock demokratien den en¬
da form som i vår tid är möjlig, där¬
för att den är den enda form, som
motsvarar känslan av varje mans och
kvinnas värde som människa. Pröv¬
ningar ligga sannolikt framför oss,
missräkningar äro möjliga; den nu
lagda grunden är den enda som är bred
och fast nog att uppbära Sveriges öden
i allvarliga tider. Den är medlet att
göra vad vårt folk är mäktigt att göra
för sin inre lycka och hävdande av vår
ställning i världen.
Hr Olof Olsson ville taga avstånd

från det misstroende som låg förborgat
i här uttalade förhoppningar om nyt¬
tan av kvinnornas politiska medbe¬
stämmanderätt. Vilken än deras insats
måtte bli, skulle hos talaren ingen
misstämning yppa sig; det är menings¬
löst att vänta med rösträtten tills dess
utövare blivit mogna; ingen mognar
före rösträtten, man mognar endast
med den. Därför skola vi icke vänta
stora insatser av kvinnorna under den
första tiden; den verkliga båtnaden
kommer först, då alla mognat.
Härmed var debatten avslutad i den¬

na kammare, vars motstånd hittills al¬
drig stått att övervinna. Icke ett enda
litet välkomstens ord fingo Sveriges
kvinnor höra från dem, vars motstånd
nu brutits, icke ens ett vädjandets eller
förmaningens ord, endast resignatio¬
nens tystnad.
Det enda som ljöd distinkt, avgöran¬

de och högtidligt var talmannens
klubbslag.

Andra kammaren.

En hel rad frågor hade förts tillsam¬
mans på den dag i riksdagen, då änt¬
ligen vår stora fråga kom upp. över
Andra kammaren åtminstone vilade
dock en viss slöhet, såväl på läktaren
som nere i salen. Intresset hade mera
samlat sig kring Första kammaren,
där man naturligt nog väntade, att om
något spännande skulle yttras, borde
det vara där. Ganska många kvinnliga
åhörare hade dock infunnit sig, bland
dessa flera sjuksköterskor; då ju deras
kår hade en viktig fråga uppe, var det
måhända mera för denna än för röst¬
rätten, eller kanske för bådadera.
Att ett så betydelsefullt ärende kun¬

de behandlas under en dylik stämning
har sin naturliga förklaring däri, att
ju dess utgång var avgjord på för¬
hand. Egendomligt var, att när man
väntat så många gånger på läktaren
med spänning — inte om vi nu skulle
få ja eller nej, utan vad form nejet den
här gången skulle ha — sitta där nu,
när avgörandet förestod och se hur
allt föreföll så vardagligt, som om
man debatterat en väglag eller en enk¬
lare löneregleringsfråga. Annorlunda
kunde man dock ej vänta att stunden
skulle bli: löftet var givet i höstas, vad
som nu försiggick var närmast en for¬
malitet.

Inledaren av debatten, högermannen
hr Petterson i Bjälbo, som ville klar¬
göra utskottets ståndpunkt, skisserade
också grunden till högerns fridsamhet
i fråga om kvinnorösträtten. Vid ur¬
timan hade partiet visserligen förbe¬
hållit sig rätt att vid förslagets fram¬
läggande få göra de ändringar, som
kunde anses skäliga. När man nu gick
in på den fulla likställigheten, kom
detta av den åsikten, att då sådan
skänkts kvinnorna vad de kommunala
valen angick, borde den också beviljas
dem vid de politiska. Man hade helst
velat ha en övergångsbestämmelse i
fråga om åldern, såsom i England, men
för konsekvensens skull avstått även
från detta.
Socialdemokraterna hade annat att

tala om än den kvinnliga rösträtten,
som var dem självklar. Att denna nu
kom i hamn, yttrade hr Möller, liksom
att industriarbetarnas rösträttsfråga
genom det förslag, som nu framlagts,
kommer att lösas på ett relativt till¬
fredsställande sätt, sammanhänger med
partiets önskemål från dess första da¬
gar. Vissa invändningar kunna dock
göras, så till exempel om bestämmel¬
serna angående äkta makars rösträtt.
Det som utskottet härvidlag antagit,
överensstämmer ej fullt med den demo¬
kratiska principen om personlig instäl¬
lelse vid politiska val. I stort sett må¬
ste dock dagen anses som en segerdag
för den lugna demokratiska utveck¬
lingen.
Vänstersocialisten hr Vennerströms

anföranden utfyllde större delen av
den tid som debatten i författningsfrå¬
gan varade, då han hade flera anmärk¬
ningar att göra mot det föreliggande
förslaget såsom ingalunda utgörande
en verklig lösning av frågan. Vad
kvinnans rösträtt angick, ansåg han
att högern behandlat den som en spe¬
kulationsvara. Vid den urtima riks¬
dagen förbehöll den sig fria händer
angående detaljbestämmelser; om den
nu frånträtt denna rätt och fullt in¬
stämt med förslaget, är det emedan
den sett att partiet kan få god hjälp
av kvinnorna.
Först när justitieministern tog till

ordet, berördes emellertid verkligt och
nära kvinnornas stora fråga, hans tal
var också det enda under debatten,
som gav en fläkt av att det var något
stort som försiggick i dessa förhand¬
lingar, något av historisk betydelse i
de beslut man gick att fatta. Efter att
ha genomgått de små skiljaktigheter,
som förefinnas mellan regeringens och
utskottets förslag, uttalade han sin till¬
fredsställelse med att dessa icke orsa¬

kat förslagets fall utan att vi stodo
inför den stora författningsfrågans
lösning. Från en folkrörelse, som be¬
gärt full demokrati, har kravet kom¬
mit, och denna bör nu bli tillfreds¬
ställd. De möjliga bristerna skymmas
av de stora linjerna och av det faktum
att enighet uppnåtts mellan de stora
partierna. Vi komma härigenom in i
en ny epok i vårt offentliga liv, och
vad som framförallt förlänar denna
epok en ny karaktär är, att kvinnorna
nu skola dela ansvaret och arbetsbör¬
dan med männen. Deras rösträttsfråga
kan nu lösas utan prutmån. Uppgö¬
relsen vid urtima riksdagen var i den¬
na fråga svävande, men farhågan att
högern skulle begagna sig därav har
visat sig obefogad, och talaren ville ut¬
tala sitt erkännande av den lojalitet
som visats från högerhåll i denna sak.
Kvinnorna hälsas nu välkomna i ar¬

betet, och de komma i rätt tid för att
hjälpa till med att bygga upp vad den
s. k. maskulina kulturen rivit ned. Han
hoppades att kvinnornas inträde i det
politiska livet skulle bli till båtnad för
land och folk, en ny kraft till humani¬
tet och samförstånd. Denna nya kraft
komme förmodligen ej att hålla sig
utanför partierna, talaren hoppades
tvärtom, att den skulle inträda i par¬
tierna, och att både mäns och kvin¬
nors framtida politik måtte ge plats åt
idealitetens krav.
Den stora författningsändringen an¬

togs efter en debatt som varat en och

en halv timme. En del av de kvinnliga
åhörarna avlägsnade sig från läktar¬
na, men sjuksköterskorna sutto ännu
kvar. Man kunde ej undgå att häri se
nästan en symbolisk betydelse. Röst¬
rätten är icke nog, vi kvinnor av skil¬
da grupper och från skilda håll ha alla
så mycket att bevaka, ha så många ge¬
mensamma intressen att skydda, att nu
först gäller det riktigt att sträva.
Knappast något krav kan vara mer be¬
tecknande för vår ställning i det hela
än det som gäller sjuksköterskorna.
Alla yrken, som närma sig de av ålder
kvinnliga, äro ju särskilt tillbakasatta,
detta visas bäst när ett så viktigt värv
underskattas.
Nu börjar arbetet för kvinnosaken.

ÄNTLIGEN VID MÅLET!
Sveriges kvinnor stå nu äntligen vid

målet, det mål för vilket så många
av dem så länge, så energiskt och så
sakligt arbetat: politisk rösträtt och
valbarhet på samma villkor, som gälla
för männen. Aldrig har jag tvivlat på
att det skulle nås. En rättfärdig sak
måste segra. Men heller aldrig har jag
trott, att motståndarna skulle böja sig,
förrän de måste säga: härtill är jag
nödd och tvungen. Härligt att den
stunden ej längre lät vänta på sig!
Så fick även detta stora onda, världs¬
kriget, ställa sig i Guds tjänst och på¬
skynda rättfärdighetens seger. Men
ännu härligare hade det varit, om Sve¬
riges män utbrustit: rättfärdigheten i
kvinnornas krav grep oss och blev oss
övermäktig.
Men ej blott för rättfärdighetens

skull borde kvinnorna få medborgar¬
rätt utan också för folkets. Nu skola
statens frågor diskuteras och avgöras
både manligt och kvinnligt, d. v. s. all¬
sidigt mänskligt, och att detta skall i
lända folket, som består av både män I
och kvinnor, till största gagn, torde'
utan vidare vara uppenbart. Med den
största glädje hälsar jag en tid, i vil¬
ken människovärdet oberoendeTiv kön i
kommer till sin rätt.

August Bruhn.

ROSTRÄTTENS
LANDVINNINGAR.
Franska deputeradekammaren har med

344 röster mot 97 beslutat kommunal
och politisk rösträtt för de franska
kvinnorna.
Ingen hade väntat denna utgång.

Rösträttsutskottet hade i princip utta¬
lat sig för rösträtt och valbarhet för
kvinnor likasom för män, men ville
tillsvidare inskränka tillämpningen av
denna princip och föreslog därför kam¬
maren att förklara kvinnorna röst¬
berättigade och valbara endast till mu-
nicipalråden, röstberättigade men icke
valbara till general- och arrondisse-
mentsråd och alls icke berättigade att
deltaga i valen till deputeradekamma¬
re och senat — alltså kommunal men
icke politisk rösträtt. Kammaren lär
emellertid ha blivit så tagen av Vivia-
nis och Briands tal, att den med ovan
angivna stora majoritet antog_ kvin¬
nornas rösträtt utefter hela linjen.
Nu återstår alltså senaten; hur den

kommer att ställa sig vet man ännn
icke. , a
Hollands andra kammare har med w

röster mot 10 antagit ett förslag om
införande av aktiv kvinnorösträtt --
den passiva politiska rösträtten, val¬
barheten, erhöllo de holländska kvin¬
norna redan 1917. .

Från Washington telegraferas: Kvin
norösträtten har av Representanternas
hus antagits med 304 röster mot 88.

Pris 35 öre.

Stoo\'olia 1919, Ivar Hseggströmg Boktryckeri A.
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Efter segern.
"Valrätt tillkommer en var man och

kvinna, som är svensk undersåte och
senast nnder nästföregående kalender¬
år nppnått tjugutre års ålder", så ly¬
der första delen av § 16 riksdagsord¬
ningen (vilken handlar om val till An¬
dra kammaren) i det förslag, som nu

antagits vilande, och i likhet härmed
ha också bestämmelserna om valbarhet
till Första och Andra kammaren än¬
drats så, att där det förut stått män,
står det nu män och kvinnor.
Ha vi väntat i många år på vår rätt,

ha vi åtminstone den glädjen att vi
fåH— män och kvin¬
nor likaställda, utan undantag och ute¬
slutningar.
Den stora reformen, som vi kämpat

för i så många år, gick igenom i riks¬
dagen så lugnt och stilla och utan att
pressen i allmänhet gjorde någon stör¬
re affär av den, att det hade varit fara
värt, att den alldeles undgått många
kvinnor, om inte rösträttsföreningar¬
na själva firat den över hela landet,
för att låta detta väckelsens ord gå ut
till kvinnorna. "Striden är slut, med¬
borgarrätten är vunnen! Bereden eder
att använda den väl."
Alldeles färdig är ju reformen ännu

icke, men den är i hamn, ty det torde
inte vara något tvivel om att det för¬
slag, som nu förklarats vilande, kom¬
mer att antagas ånyo efter omval till
Andra kammaren. Men när skall detta
ske? Om ingen extra upplösning av
Andra kammaren heslutes, komma va¬
len att äga rum hösten 1920, och sedan
antages lagen definitivt vid riksdagen
1921. Som valen då skola gälla en pe¬
riod av fyra år, skulle det kunna dröja
ända till år 1924, innan kvinnorna fin-
go tillämpa sin valrätt. Att man inte
skall låta det anstå med reformens
ikraftträdande så länge är emellertid
ganska säkert. En extra upplösning
av Andra kammaren blir nödvändig,
antingen före eller efter de ordinarie
valen 1920.
I år blir det säkerligen icke. Vis¬

serligen skall nu Första kammaren
uPplösas och omväljas, men detta är
utan betydelse för den vilande grund¬
lagsändringen. Sedan kommer urtima
riksdag att sammankallas, och allt
etta torde bli tillräcklig sysselsättning

X)e gamla od) de unga.
Ru är det vår, od) som ett gråblått dis
det breder sig en slöja överhällen,
men över gamla kända, kära ställen
det ligger ännu tätt med kvarglömd is.
€n vår, vars löften knappast man törs tro,
ett l)opp om sol, som kanske bara gäckas,
en dröm om ljus, som tändas för att släckas,
om frön, som myllas ned men aldrig gro.
8å l)ar det skett i l)imdra år od) tusen,
od) varje släkte, som steg fram od) gick,
l)ar ökat blott med varje ögonblick
den långa raden av de släckta ljusen.
Od) dimmor målade sitt grått i grått
od) vintrar snögade på späda skott,
ocl) drömmarna om ljus od) frid försvunno,
tri?s världen blev ett enda trolldomsbål,
där röda flammor emot J)imlen brunno
od) batets andar vässade sitt stål.
Od) ändå lever poppet upp var vår,
ett f)opp ej blott för oss, men för de många,
som skola vandra fram i våra spår
od) finna våra banor alltför trånga.
Vår egen flydda vår står upp igen,
den som vi trott begravd för längese'n
inunder fullkjet utav fröjd od) möda.
Vi drömma drömmar, att den lever kvar
od) att dess frågor mötas utav svar
ifrån den släkt, som berga skall vår gröda;
vi l)älsa den i unga ögons glans,
i blickar, som av trots od) längtan glöda,
den vita vårblom möter Röstens röda
od) flätar sig med ljungen till en krans.

X)å f)änder det, när vårens storm en gångi björkens grenar stämmer upp sin sång
od) flämtande emellan löven andas,
att unga kronor med de gamla blandas.
£>et var kanhända två sekunders fröjd,
od) när de flytt, stå tråden åter skilda
ocf) blicka dystert ut från l)öjd till l)öjd,
som vore kärleksdrömmarna förspillda,
fften trädens kyssar, f)årda eller milda,
de spegla endast vad på djupet sker,
dit intet mänskligt öga blidkar ner.
jDär stå de unga vicf de gamlas fötter,
od) om varann de slingra sina rötter
till famntag där som solen aldrig ler.
'Od) unga släkten följas utav andra,
od) alla dricka livssaft ur varandra,
od) deras samliv intet buller stör
av dem som stigarna dårovan vandra.
Od) när den gamla björken en gång dör,
då rister det uti den ungas krona
av snyftningar, dem skogens ande l)ör
bland nordanvindar mellan löven tona.

fföen den som blott kan lyssna då, l)an vet:
den dröm om kärlek, som naturen drömmer
var vår på nytt, trots synd od) sorg, den gömmer
dock livets enda stora l)emljgl)et.

fiögloftet å Skansen den 29 maj 10)9.

Lydia Wahlström.

för alla vederbörande för detta år.
Däremot är det inte omöjligt att An¬
dra kammaren kommer att upplösas
under våren 1920. De val, som i så fall
komma att äga rum, skulle endast
gälla den återstående tiden av år 1920,
det skulle således blott bli ett pro¬
forma val för att den ånyo samman¬
trädande riksdagen skulle bekräfta re¬

formen, varpå de ordinarie valen på
hösten 1920 skulle ske efter den nya

ordningen. I detta fall skulle kvin¬
norna redan få deltaga i valen och bli
valherättigade i september 1920. Detta
är det sätt, som verkar hastigast, och
ehuru man finge två val till Andra
kammaren på ett år, blir det kanske
också minst ansträngande, ty den för¬
sta valrörelsen bleve säkerligen myc¬
ket lindrig.
Men det är också möjligt, att man

låter allt bli vid det gamla tills efter
de ordinarie valen 1920, och först upp¬
löser kammaren 1921 sedan den antagit
de nya bestämmelserna, för att låta
dem omedelbart därefter träda i kraft.
I så fall dröjer det till 1921 innan kvin¬
norna få vara med.
Vi ha väntat länge på våra rättig¬

heter, och rösträttsföreningarna ha
gjort vad de kunnat för att utnyttja
tiden med att intressera och upplysa
kvinnorna för den väntade uppgiften,
men när vi nu stå vid målet, känna vi
ändå att det finns mycken okunnighet
att bekämpa. Det meningslösa mot¬
stånd, som på sina håll gjorts mot röst¬
rättsföreningarna, även mot deras upp¬
lysningsarbete, har naturligtvis stått
hindrande i vägen. Detta motstånd
torde nu alldeles upphöra. Redan efter
den kommunala reformens genomfö¬
rande visade kvinnorna på alla håll ett
glädjande intresse för att utvidga sina
kunskaper i kommunala och politiska
frågor, och detta kommer väl ytterli¬
gare att stegras, när det blir dem klart,
att de snart skola tillämpa sin politiska
medborgarrätt.

Gulli Petrini.

Rösträttsbyrån kominer att hållas
stängd nnder tiden 1 juli—15 aug.
Rösträtt för Kvinnor utkommer ej

under månaderna juli, aug. och sept.
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Förenta staternas kvinnor
nära målet.

Det har sett ut, som om den stora
fria republiken på andra sidan Atlan¬
ten skulle komma efter flertalet gamla
europeiska stater med genomförandet
av politisk rösträtt för kvinnorna. För
ett par år sedan beslöts det, att man
vid sidan av rösträttsarbetet inom de
enskilda staterna även skulle söka få
reformen genomförd federalt, d. v. s.
genom ett beslut av Förenta staternas
kongress, därvid reformen skulle bli
gällande över hela republiken på en
gång.
Ett sådant förslag bar redan 1917 an¬

tagits av representanternas bus med
nödig kvalificerad majoritet. Däremot
bar det upprepade gånger fallit i se¬
naten, de sista gångerna med en brist
på endast en å två röster. I slutet av
1918 skedde nyval till kongressen, och
beslutet i representanternas bus för¬
föll.
Frågan bar nu återupptagits; i för¬

ra numret av Rösträtt för Kvinnor
kunde vi meddela, att förslaget åter
antagits i representanternas bus med
stor majoritet. Därmed var man emel¬
lertid icke längre an förut; det var ju
senaten som var. den stora stötestenen.
Nu har dock underrättelse anlänt, att
frågan bifallits även i senaten.
Vad som nu återstår, är att den även

skall bifallas av legislaturerna i de en¬
skilda staterna. Jämnt hälften av des¬
sa ha kvinnlig rösträtt i någon form,
och i dessa väntas intet motstånd. Det
behövs dock bifall av % av alla unio¬
nens stater, för att reformen skall vara
slutgiltigt antagen. Det blir dock en
stor lättnad i rösträttsarbetet, att det
nu kan inställas helt och hållet på ge¬
nomdrivandet i de enskilda staternas
riksdagar i stället för den krångliga
procedur man eljest har inom varje
stat med utom bifall i riksdagarna
även godkännande genom referendum.
Vi lyckönska de amerikanska röst¬

rättskvinnorna.

De på mötet å Auditorium den 29
maj hållna föredragen av Selma La¬
gerlöf, Anna Whitlock och Lydia Mat-
son-Sager komma att utgivas i ett
häfte i höst.

Sprid
Rösträtt för Kvinnor!

Ett kvinnoöde i brytningstider.
Under rösträttskongressen 1911 gick

en dag en kortége ut i staden med de
svenska rösträttskvinnornas gäster.
Framför ett hus på Villagatan stan¬
nade ekipagen och de åkande gåvo sin
hyllning åt en över åttioårig- gammal
dam på en balkong.
Det var lion, som skänkt medel till

att bestrida kostnaden för denna pro¬
menad i vagn genom Stockholm i som¬
marfägring, och det fanns ännu ett
skäl för den samlade kongressen att
visa henne sin tacksamhet, ty hon hade
genom en donation skaffat den inter¬
nationella alliansen dess rösträttsstan-
dar.
Den gamla damen var fröken Lotten

von Krcemer.
Om alla dessa kvinnor från skilda

länder känt till hennes historia i hela
dess patetiska och tragiska räckvidd,
som vi nu göra tack vare John Land¬
quists vackra levnadsteckning av hen¬
ne i de Valda dikter av Lotten von

Kraemer, som utgivits av Samfundet
De Nio, skulle nog hyllningen fått en
varmare, mera innerlig karaktär.
Lotten von Krsemers liv, sådant det

framstår ur den fylliga och med utom¬
ordentligt säker psykologi utförda bio¬
grafien, som föregår urvalet av hennes
dikter, ger ett på en gång beklämman¬
de och stärkande intryck. Beklämman¬
de därför att hon i vissa fall var som

ett instrument med slaka strängar, som
ingen ville stämma i ton, och dock upp¬
muntrande, därför att rent mänskligt
höjde hon sig över sitt öde på ett hjäl¬
temodigt sätt.
Hennes barndom och ungdom i At-

terboms och Geijers Uppsala — hon var
född 1828 — där hon växte upp i lands¬
hövdingeresidenset i det gamla vasa¬
slottet, voro sällsypt ljusa och lyck¬
liga. En begynnande dövhet, som drab¬
bade henne i hennes första ungdom
efter en skarlakansfeber, kastade en
skugga över hennes väg, men det var
tills vidare ingen kylig slagskugga;
dövheten hindrade henne icke att del¬
taga i universitetsstadens kulturellt
färgade sällskapsliv med Atterbom,
Tekla Knös, Malla Silverstolpe, J. A.
Josephson och många andra, bland vil¬
ka den unga begåvade, graciösa flic¬
kan lyste som en uppgående stjärna.
Under denna lysande ungdomstid

mötte den unga flickan sitt öde. "Om-
nia amor" har hon själv förordnat
skulle inristas på hennes gravsten, ty
det var kärleken till en man, som för
henne blev livsbestämmande. Han var

tio år äldre än hon, docent i estetik
vid Uppsala universitet, då de fördes
nära varandra, sitt namn Sten Johan
Stenberg tycks han icke ha burit för¬
gäves, ty med all sin aktningsvärdhet,
sin bildning och sin oförvitliga karak¬
tär förenade han en hårdhet, en brist
på förmåga att ge sig en känsla helt
i våld, som blev ödesdiger både för ho¬
nom själv och den kvinna han älskade.
Lotten von Krsemer har i en korta¬

re självbiografi angivit sina åsikter i
kvinnofrågan, som i slutet av 1850-talet
började bli aktuell, som orsaken till att
de båda älskande så småningom efter
år av inre strider å båda håll, kommo
ifrån varandra. Hon anser, att det var
en kamp för sitt människovärde, som
hon tvingades att göra mot sin kärlek
och mot sin lycka som kvinna. Lotten
von Kraemers biograf har emellertid
i en fin och skarp analys, som man
bör läsa i dess sammanhang i boken,
klarlagt dessa bägge högtstående män¬
niskors egendomliga kärlekshistoria.
Stenberg var utan tvivel av en myc¬

ket konservativ läggning, han avskyd¬
de offentligt framträdande för kvin¬
nan, och fast han råder Lotten von
Kraemer att söka utlopp för sin verk¬
samhetslust och sin begåvning i litte¬
rär alstring, gör han det onödigt grym¬
ma förbehållet, att hon icke skall of¬
fentliggöra vad hon skriver. Lotten

von Kraemer kunde icke lyda honom i
detta, som helt naturligt var, men hon
har en gång, då hon kände hur han
drog sig undan henne, i tydliga ord
visat en väg för dem båda ut ur den
ovisshet, som rådde mellan dem. Bre¬
vet är skrivet så sent som 1868, 24.1.
Hon säger:
"Det är slut med författareenergien

och jag längtar efter den fyllnad livet
själv ger. Och hur skall någon sann
själsblomstring kunna äga rum utan
sol1? Och solen i mitt liv är — Ack,
you bara — tiger, you bara önskar gott
för mig, att jag måtte bli lycklig
men livet är också ett yttre. Jag kan
vissa stunder känna mig lycklig i tan¬
ken på det framfarna, men så domnar
känslan bort, utmattad av att leva utan
ett närvarande i innerligaste mening.
Jag tycker mig änka efter all livets
glädje. Och går här som en hamn
bland andra glada på framtidshopp le¬
vande varelser."
Den man, som icke vill förstå sådana

ord från den kvinna han sag-t sig äl¬
ska, har icke längre någon ömhet kvar
för henne i sitt hjärta. Men på samma
gång som Lotten von Krsemer var för
mycket helhetsmänniska för att i en

ny kärlek söka kompensation för vad
hon förlorat, var hon också andligt
vaken och rörlig nog att i tidsström¬
ningarna och i kulturens nya landvin¬
ningar finna näring för sin ande. Med
sin romantiska läggning, som i hennes
ungdoms Uppsala fått övernog av nä¬
ring, förenade hon en andlig oräddhet,
en viss kritisk skärpa, som kom henne
att stå väntande och mottagande inför
det nya, som bröt sig fram i tiden. En
viss oklarhet, en viss löslighet i för¬
mågan att sammanfatta det andligen
upplevda vidlådde henne dock alltid,
hennes biograf har sökt visa hur den
medfödda svagheten i hennes begåv¬
ning fick ett otillbörligt stort rum i
hennes natur på g-rund av hennes miss¬
lyckande i erotiskt avseende. John
Landquists undersökning av hennes
själsliv verkar här som överallt i bio¬
grafien obetingat riktig och säker.
Lotten von Kraemer, som själv ville,
att hennes liv skulle bli föremål för en
skildring, då hon var borta, kunde icke
ha önskat sig en varsammare och lät¬
tare hand att reda ut de fina trådarna,
som tvinnats till hennes öde.
Som så många människor var hon

större än sin olycka. Hon besegrade
livet, och hon uträttade något. Icke ge¬
nom sin litterära produktion, där dock
bland mycket som är alltför lätt, ett
par, tre fullödiga dikter lysa. En
fransman har ju blivit' berömd på en
enda sonett. Men Lotten von Krae¬
mers brinnande kärlek till litteraturen
tog sig sitt bästa uttryck i det stora
mål hon ställde upp: att åstadkomma
en akademi, som skulle bidraga till den
unga litteraturens skydd. Hon gav un¬
der sin levnad redan på ett ganska ti¬
digt stadium prov på att hon ville ver¬
ka som mecenat, och hon försökte sig
i slutet av 1870-talet på att utge en tid¬
skrift, "Vår tid", som skulle vara kul¬
turbärare, "ett välartat barn av sin tid
skall den hava sin egen prägel, sin tan¬
ke, sitt hjärta, sin själ", stod det att
läsa i dess anmälan. Men ju längre hon
levde, ju mer ensam och isolerad hon
blev, dess klarare såg hon målet för
sitt liv, den insats i den svenska kul¬
turen, som hon skulle göra med sin
stiftelse för litterär odling. Det kan¬
ske icke är allmänt känt, att Lotten
von Krsemer de sista åren av sitt liv
försakade så gott som allt för att hen¬
nes älsklingstanke skulle kunna bli en
så mycket skönare verklighet. "De
Nio" ha nu tagit arv efter henne och
utom minnesstenen på hennes grav i
Uppsala har genom detta samfunds
försorg nu rests ett värdigt monument
över hennes liv i utgivandet av hennes
valda dikter med den utmärkta minnes-

L K. Ih extra te.
I samband med högtidlighållandet av

rösträttssegern samlades L. K. P. p;s
centralstyrelse till extra möte den 29
maj. Härvid diskuterades L. K. P. B:s
framtid, sedan organisationens ome¬
delbara mål efter en ny riksdags god¬
kännande av beslutet den 24 maj de¬
finitivt uppnåtts. Diskussionen föran¬
ledde inga beslut.
Till socialdemokratiska kvinnornas

medborgarmöte i Folkets hus beslöt
mötet sända en hälsning av följande
lydelse:
Landsförening-en för kvinnans politiska

rösträtt samlas i dag för att högtidlighålla
svenska riksdagens grundläggande beslut
om rösträtt och valbarhet för Sveriges kvin¬
nor. Under den långa kamp, som föregått
detta beslut, -ha vi kvinnor stått tillsam¬
mans utan avseende på partiställning och
samhällsuppfattning i övrigt. Särskilt ha
de socialdemokratiska kvinnorna, vilka ar¬

betat för rösträtten inom sina egna orga¬
nisationer, alltid stått att finna och alltid
varit beredda att deltaga var gång ett sam¬

lat uppträdande var nödvändigt eller önsk¬
värt. Då vi nu sända eder vår hjärtliga
hälsning med tack för allt gott samarbete
för det gemensamma målet, är det med en

innerlig önskan, att den solidaritetskänsla,
som den gemensamma kampen utvecklat
hos oss alla, måtte bli en beståndande
vinst även i framtiden. Det är så mycket
som förenar oss kvinnor, även utanför våra
egna närmaste intressen; det är vår gemen¬
samma omsorg om hem och härd, vår vård
om släktet, vår, de svagas, motvilja mot
våld och väld. Kanhända gå vi mot svåra
tider. Den kamp mellan staterna, som bör¬
jade i brottsligt lättsinne för snart fem år
sedan, har dragit med sig en fortsättning
inom staterna av djupare innebörd. Detta
gäller också vårt samhälle. Må vi kvinnor-
allt framgent kunna stå tillsammans i strä¬
van att giva denna kamp mänskliga och
fredliga former. Den politiska rösträtten är
och bör vara för—oss alla niedleL att^skajaa—
samhällsrättfärdighet; må vi även i fram¬
tiden kunna stå sida vid sida, kämpande
för och vinnande det rättvisa och moder¬
liga samhälle, där ingen behöver andligen
eller lekamligen hungra.
Detta är den systerliga hälsning L. K. P,

R:s centralstyrelse ur djupet av våra hjär¬
tan önskar framföra till eder på denna vår
gemensamma högtidsdag.
Att överbringa denna hälsning val¬

des Landsföreningens vice ordförande
fru Anna Wicksell, friherrinnan Ebba
Palmstierna, fru Augusta Tönning och
fröken Jenny Wallerstedt.
Centralstyrelsen beslöt att på Karl

Staaffs grav lägga en krans med in¬
skrift: Tack för ädel strävan för kvin¬
nornas medborgarskap, samt att till
borgmästare Lindhagen sända en
blomsterhyllning.
Vidare avsände centralstyrelsen föl¬

jande telegram:
Till fru Kristina Borg:
I tacksamt minne av vad Din make

och Du gjort för kvinnornas sak brin¬
ga vi Eder båda en varm hyllning på
denna den kvinnliga rösträttens seger¬
dag. Måtte vi nu förmå rättfärdiga
Eder tro och Edert hopp.
Till borgmästare Lindhagen:
Till Carl Lindhagen, den outtröttlige

förkämpen för kvinnornas politiska
medborgarskap, sänder nu, då fragan
förts till seg.er, L. K. P. B-s central¬
styrelse en tacksam hälsning.
Till statsminister Edén:
På den kvinnliga rösträttens hög¬

tidsdag sändes Eder ett vördsamt tacK
för Edert kraftiga stöd från

L. K. P. R:s centralstyrelse.
Till statsrådet Löfgren:
Med tack för all ospard möda sänder

Eder L. K. P. R:s centralstyrelse en
vördsam hälsning på denna den kvmn
liga rösträttens högtidsdag.

teckningen över författarinnan av dok
tor John Landquist.

Elisabeth Krey-Lange.
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Kvinnorösträttens seger högtidlighålles.
Fester i Stockholm.

Kristi Himmelsfärdsdag- den 29 maj
hade kvinnorna valt att fira rösträtts-
segern, som tillföll dem genom riksda¬
gens beslut av den 24 maj.
L. K. P. R. höll fest i Auditorium,

den första politiska medborgarfesten,
och den eljes litet kalla, föga gästvän¬
liga lokalen hade genom en vacker de¬
korering, som gick i vårens tecken,
gjorts ljus, inbjudande och stämnings¬
full. På estraden, djir talarinnorna, de
inbjudna gästerna, ombuden från Nor¬
ges och Danmarks kvinnoorganisatio¬
ner, sångkören och orkestern hade pla¬
cerats, hade slösats blommor och unga

björkar i rikt mått. Hela fonden täck¬
tes av svenska flaggor och där — som

hjärtpunkt — såg man det svenska
riksvapnet. Det satt högt över de gula
och vita rösträttsstandaren, som repre¬
senterade olika kampföreningar, och
som buros av unga studentskor. I sa¬
len såg man ett ganska starkt inslag
av män och icke få kända personlighe¬
ter utom de inbjudna tillhörande rege¬
ring och riksdag*. Statsministern samt
statsråden Löfgren, Palmstierna, Nils¬
son och Petersson syntes på första
bänken, och av riksdagsmän, som hör¬
sammat inbjudningen, må nämnas hrr
Lindhagen, som blev föremål för en
spontan hyllning under mötets gång,
Hellberg, Kvarnzelius, v. Sneidern,
Vennerström. Professor Wicksells ka¬
raktäristiska huvud skymtar man
bland mängden och av akademici må
även nämnas professorerna Öhrvall
och Henschen.
Nu reser sig en ungskog av vitklädda

flickor på estraden bland blommorna,
ocb Elfrida Andrées rösträttskantat
kommer alla att andäktigt lyssna. Då
applåderna efter sången tystnat, fram¬
träder Landsföreningens ordförande
doktor Karolina Widerström och utta¬
lar ett välkommen och ett tack till re¬

geringen och lämnar därefter ordet till
Selma Lagerlöf.
Det vita huvudet med sin krona av

rikt hår böjes över pappersbladen, och
den låga, välljudande stämman lyder
varje skiftning i talarinnans stämning,
som ett väl inspelat instrument. Hela
personligheten, som nu träder fram för
en sällsynt gång i direkt kontakt med
allmänheten, gör ett underbart impone¬
rande intryck. Det är med andakt och
i spänning att ej förlora något av talet,
som man lyssnar. Och detta är Selma
Lagerlöfs andliga politiska testamente
till Sveriges kvinnor.
Efter att på sitt målande sätt ha skil¬

drat den långa väntetiden, då kvinnor¬
na stodo utanför det stora gemensam¬
ma hemmet och förgäves klappade på
Porten, tills de äntligen blevo insläpp¬
ta, övergick talarinnan till de uppgif¬
ter, som vänta kvinnorna nu vid vun¬
net medborgarskap. Vi anföra här slu¬
tet av doktor Lagerlöfs tal, där hon
inviger kvinnorna till kämpar för de
högsta målen i livet.
"Och om nu i våra hjärtan befästes

tron på att den som vill en stor och
|od sak och sätter in sitt liv för den
j'ven skall föra den till seger, hur omöj-%t det än må synas, skola en gång till¬
fälligheter inträda som hjälpa dem
tram. Om denna tro kan vinna insteg i
v-ara hjärtan, då ha vi hunnit fram till
öagot stort, då ha vi äntligen kommit
ram till att förstå vad Kristus mena-

|e) när han talade om den tro, somkan försätta berg.
Om kvinnorna nu efter detta förvär-
a sig denna tro, vilken styrka och vil-

1 skall den inte skänka oss. Vil-
on makt skulle inte de bli i återupp-
yggandet av den arma, förhärjade ochförvildade världen.

Jag vet ju inte vad som hädanefter
kan komma att bli målet för kvinnor¬
nas gemensamma strävan. Ett är sä¬
kert, att den inte behöver avstanna av

brist på stora omöjliga mål att längta
efter.
Vem skulle vilja eller mäkta motstå

kvinnorna, om de nu vilja ta itu med
att tä^nja eller förgöra de stora odju¬
ren som förhärja världen, om de skulle
vilja lägga mordlusten i band och bo¬
jor och nedgöra sedeslösheten eller bry¬
ta fattigdomens udd eller sätta dammar
för fåfänglighet och njutningslystnad?
Gud, som har gjort människan sådan

att hon med alla sina fel trängtar efter
att bli herre över sina lustar och lidel¬
ser och vill leva ett lyckligt, harmo¬
niskt liv, skall stå bakom er och värl¬
den skäll inte kunna motstå er."
Då applåderna efter d:r Lagerlöfs tal

tystnat, framträdde representanter för
kvinnoföreningar i Danmark och Nor¬
ge, två från vartdera landet, och fram¬
förde sina lyckönskningar till sina
svenska systrar. Det var fru Louise
Wright för Danske Kvinders National-
raad, fru Elise Petersen för Dansk
Kvindesamfund, fru Sophie Voss för
Norske Kvinders Nationalraad och fru
Anna Dahl för Norsk Kvindestemme-
retsforening. Alla framhöllo de huru
kvinnorna i de två grannländerna glad¬
des över att även de svenska kvinnor¬
nas arbete för rösträtten nu krönts med
framgång.
Ett av de stämningsfullaste ögonblic¬

ken i denna rikt givande fest inträffade
nu, då en deputation av de socialdemo¬
kratiska kvinnorna, som tidigare haft
ett möte i Eolkets hus, intågade på
estraden med sin röda fana och Anna
Lindhagen som ordförande. Hon ytt¬
rade några varmt kända ord om den
solidaritet, som präglat kvinnornas ar¬
bete och bringade ett tack till Lands-
föreningen.
Nästa talarinna var fröken Anna

Whitlock, L. K. P. R:s första ordföran¬
de, som i ett väl format, av varm käns¬
la buret anförande gav en karakteris¬
tik av den svenska rösträttsrörelsen.
Applåder kommo spontant som avbrott
då och då, särskilt då fröken Whitlock
uttalade ett tack till rösträttens första
resetalare fru Ann Marg-ret Holmgren,
som var närvarande på estraden. Icke
heller denna talarinna kunde undgå att
peka på ansvaret, som följer rättighe¬
terna rätt i spåren. Glädjen över att vi
fått rösträtt, sade tal., kommer oss än¬
då att bäva för det ansvar som nu vän¬
tar oss. Ingen må vänta att den kvinn¬
liga insatsen genast skall bli märkbar,
men den skall säkerligen märkas så
småningom. Det evigt kvinnliga skall
hjälpa oss vid uppbyggandet av rätt-
färdighetens rike, som vi alla drömma
om. Vårt arbete för kvinnorösträtten
är nu slut. Vårt arbete med den före¬
ligger. Och det är större. Vi gamla ha
skaffat verktyget och det tillkommer
nu de unga att fullfölja verket.
De ungas tack till kämparna från den

första tiden, då marken var oberedd,
uttalades af fru Lydia Matson-Sager,
som med glädje hälsade den långa
kampens slut om också segerns dag
icke blivit sådan som vi drömt oss den.
Sedan talarinnan erinrat om det mål¬
medvetna och rastlösa arbete, som
kvinnorna ha bakom sig och som
skänkt de unga frukterna av de gam¬
las strävan, uttalade hon den förhopp¬
ningen, att de unga kvinnor, som nu
ställdes ansikte mot ansikte med sam¬

hällsuppgifterna, skulle komma att
känna sitt ansvar. Det blir- först med
handlingar, som ungdomen kan visa
om den är värdig det arv den erhållit,

och man får hoppas, att den i arv även
fått något av de äldres styrka och en¬
tusiasm.
Därmed voro talen slut och friher¬

rinnan Ebba Palmstierna framträdde
nu för att läsa upp en rad lyckönsk¬
ningstelegram, som anlänt från lokal¬
föreningar landet runt, från enskilda,
från kvinnliga studerande vid univer¬
siteten samt från kvinnoföreningar i
Danmark, England, Finland, Frank¬
rike, Holland, Norge, Tyskland och
Ungern. Till sist sjöngs Stenhammars
"Sverige".

De socialdemokratiska kvinnornas
möte

hölls i Folkets hus .under presidium
av fru Anna Sterky och med tal av fru
Agda Östlund och redaktör Hjalmar
Branting. Fru Östlund uppehöll sig vid
kvinnornas deltagande i den sociala
kampen och hyllade dem, som brutit
mark för kvinnornas rösträtt i den
första tiden och önskade seger åt social¬
demokratien. Redaktör Branting såg
kvinnornas rösträttsfråga mot bak¬
grunden av tidsläget och världshändel¬
serna och framhöll, att kvinnorna i
högre grad än vad någonsin varit fal¬
let blivit delaktiga av staternas liv.
Det arbete, som inför hela samhällets
ögon utförts av millioner kvinnor,
måste också verka revolutionerande på
föreställningssättet hos dem, som an¬
sett, att kvinnorna ej hade någon rätt
till andel i det samhälleliga arbetet.
Talaren avslutade sitt anförande med
att erinra om de segrar, som kvinno¬
rösträtten tillkämpat sig ute i världen,
ett av de kraftigaste bevisen för den
opinion, som skapats för kvinnornas
medborgarrätt.
Under mötet anlände en deputation

från L. K. P. R. bestående av fru An¬
na Wicksell, friherrinnan Ebba Palm¬
stierna, fru Augusta Tönning och frö¬
ken Jenny Wallerstedt, med fru Wick¬
sell som ordförande, som framförde en

systerlig hälsning.

På aftonen var av L. K. P. R., Mo¬
derata kvinnors rösträttsförening och
Socialdemokratiska kvinnornas cen¬

tralstyrelse anordnat ett

Möte på Skansen

med fyra talarinnor: doktor Lydia
Wahlström, fru Ruth Gustafsson, dok¬
tor Alexandra Skoglund och fru Ellen
Hagen. Efter den officiella delen av

festen var samkväm anordnat å Hög-
loftet, där rösträttskvinnor från olika
delar av landet funno varandra i en

angenäm sällskaplighet.

En andaktsstund i Storkyrkan
anordnades redan på onsdagsaftonen
med anledning av kvinnorösträttens
seger. Tal hölls av hovpredikanten J.
Kålländer, som hävdade att någon gil¬
tigare anledning till gudstjänst än
kvinnans inträde i det politiska livet
såsom likställd med mannen icke kun¬
de tänkas. Sedan talaren i huvudsak
uppehållit sig vid det stora ansvar,
som genom de nya rättigheterna vilar
på kvinnorna, slutade han med att häl¬
sa Sveriges kvinnor välkomna som

vårdarinnor av det heligaste i folkets
liv.
Efter altartjänst med bön för foster¬

landet samt solosång av fröken Ebba
Norén, avslutades den stämningsfulla
stunden med psalmsång.

HÄLSNINGSTELEGRAM

till L. K. P. R:s högtidsfester å Audi¬
torium och å Skansen den 29 maj ha
ingått från följande förenirigar och
enskilda:

Må segersällheten föda löftet att kvin¬
nornas nyskapade makt skall föra släktet
ej, endast framåt men inåt och uppåt.

Ellen Key.

I rättens, i kulturens namn ett tack till
alla som kämpat och hoppats. Kraftiga tag
för nya mål.

Kristina Borg.

I dessa ord vårt tack ni finner,
I dessa ord vårt hopp:
Nu sol över bergen rinner,
Nu dag går opp!

Fredrika-Bremer-Förbundet.

Vi tacka för eder oförtröttade strävan
mot vårt vunna gemensamma mål. Må vår
rätt aldrig gå före vårt ansvar, må vårt
ansvar leda oss rätt.

Moderata kvinnors rösträttsförening.

Vita Bandets centralstyrelse, samlad till
sitt första sammanträde efter den vunna

segern, sänder de varmaste lyckönskningar
och tack!

Nina Benner-Anderson Emilie Rathou.

Med tack för uppoffrande outtröttligt ar¬
bete bedja vi få förena oss med eder i
glädje över segern.

Undertecknat av iO studerande inom de
olika fakulteterna i Uppsala.

F. K. P. R. i Alingsås, Arvidsjaur, As-
kersund, Boden, Falkenberg, Göteborg,
Hallsberg, Jönköping samt Jönköpings
länsförbund, Karlskoga, Karlskrona, Kris¬
tianstad, Kristinehamn, Lindesberg, Luleå,
Piteå, Rättvik, Skara och Skaraborgs läns¬
förbund, Uddevalla, Visby, Västerås, Ystad,
Åmål, Östersund, samt ett flertal enskilda
föreningsmedlemmar och andra.

Ett högt hurra, ett glatt hurra,
ty Första kammarn svarat ja.
Kvinnor i rådman Dahls stad.

Hell rättfärdighetens seger till gagn för
folk och fosterland!

Lokalavdelningen i Kristianstad av Män¬
nens förbund för kvinnans rösträtt.

Hil svenske Kvinder!
Danske Kvindeforeningers Valgrets-

forbund.

Dansk Kvindesamfund hilser Sveriges
Kvinder i Anledning av deres politiske Fri¬
görelse. Sidst i Rsekken af Nordens Kvin¬
der vandt I frem, men vi ved at i det
Fremtidsarbejde, der venter Nordens frie
Kvinder, vil I ältid vare blandt de förste
og dygtigste.

Julie Arenholt,
Formand.

Var bästa lyckönskan och hälsningar.
Dansk Kvindesamfund i Esbjerg.

Hjserteligste lykönskning fra Dansk
Landsforbund.

Elna Münch.

Svenske Kvinder Hilsen og Haandslag til
Eder paa Sejrsdagen.

Kristne Kvinders Vcelgerforening.
Käte Peterson,
Formand.

Kvindesagsbladet Tidens Kvinder bringer
svenske Kvinder sin hjerteligste Lykönsk¬
ning.

Th. Daugaard.
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Sveriges Kvinder lykönskes på det var-
meste til vunnen Eet och nyt Ansvar. Vel
mödt i de fuldmyndige Borgeres Raekker.

Nordisk Kvindesagsneevn i Danmark.

Endelig! Velkommen!
Ida Falbe-Hansen. Elisabeth Grundtvig.

Hjertelig vel mödt i Laget.
Th. Daugaard.

Heartiest congratulations splendid victory.
lnternationel Headquarters

Sheepshanks.

Varmaste lyckönskningar till slutlig se¬

ger, önskan om fortsatt framgång.
Nordiska kvinnosakskommittén, Finland.
Ilmi Hallsten. Margit v. Bonsdorff.

När eder segerrika rösträttskamp är änt¬
ligen slutförd lyckönska till det arbete, som
denna ålägger

Suomalainen naisliitto.

Olga Oinola. Elin Malin.

Hindrade" sända representant, lyckönska
till vunnen välförtjänt seger, hoppas på
fortsatt fruktbringande samarbete mellan
Nordens röstberättigade kvinnor.

Svenska kvinnoförbundet.
Annie Furuhjelm. Ingrid af Schultén.

Sveriges kvinnor, övertygade om att kvin¬
nans politiska verksamhet skall framkalla
ett lyckligare och rättfärdigare skede i fol¬
kens liv, lyckönska vi svenska kvinnan till
den framgång hon vunnit.

Folkets kvinnliga framtidsparti.
Olga Ilmarinen.

Hälsa Sveriges kvinnor hjärtligt väl¬
komna i de politiskt myndiga kvinnornas
led.

Boisman, af Forselles, Furuhjelm, Hagelin,
Hainari, Hjelt, Holmberg, Hult, Hultin,
Ivalo, Krogius, Mechelin, Neovius, Pipping,
Rönnholm, Saltsman, Sovelius, Suolahti,

Tabelle, Topelius.

Vi finländska kvinnor förena oss i gläd¬
jen över det stora mål Sveriges kvinnor nu
nått.

Ludovica von Wendt. Edla Armfelt.
Ebba Wrede. Marielouise Wasenius.

Sanny Ekström.

Våra innerliga välönskningar till Sveri¬
ges kvinnor med anledning av den stora
reformen. Ingen tänkande finsk kvinnas
själ kan förbli oberörd av detta framsteg i
hennes svenska systers liv.

Kvinnosaksförbundet Unionen, Finland.
Lucina Hagman,

Ordf.

Intryck från kvinnokongressen
i Zürich.

Som en mäktig, världsfamnande sym¬
foni av gemensamt lidande och gemen¬
samt hopp verkar denna manifestation
av kvinnovilja, tolkad på olika språk
i skenbar förbistring, men med en un¬
derström av förståelse och solidaritet.
Som ledmotiv återkomma ständigt ut¬
tryck för ansvarskänslan inför fram¬
tiden, allvaret i fordringarna, längtan
efter försoning och tron på mänsklig¬
hetens räddning. Likt skärande disso¬
nanser ljuda väl ibland spontana ut¬
lopp för en återhållen smärta från nö¬
dens länder, men de mötas av en me¬
lodi från det härjade fiendelandet, så
genomglödgad av lidande och medli¬
dande, och så gripande, att bitterheten
smälter bort'och ögon, som härdats av
alla fasor, ej längre stå emot. Och till
sist samlar sig all förtvivlan och allt
offermod i ett starkt slutackord, i en
högtidlig orygglig ed: "Aldrig mera."
Sådant är totalintrycket på en neu¬

tral, ohärdad och oprövad åhörare. An¬
dra kvinnokongresser må ha varit me¬
ra imponerande med glänsande talare
och världsberömda namn, med kriget
som bakgrund gör likväl denna yttring
av mänsklig solidaritet särskilt gripan-

Vives félicitations, succés suffrage bien
mérité.

Schlumberger.

Landskvindestemmeretsforeningen over-
sender Sveriges kvinder sin varmeste lyk-
önskning med stemmeretsseieren.

F. M. Qvam.

Vor varmeste hilsen og lykönskning, ster-
ke staar vi nu alle Nordens kvinder till ar-
beid for de store samfundssaker, som i dis-
se alvoriige tider kreever sin lösning.

For Kvindesaksforeningen.
Randi Blehr, Aadel Lampe, Anna Hvoslef,
Fredrikke Mörck, Helga Helgesen, Ragna

Huser, Agnes Martens Sparre, Alette
Ottesen.

Vi lykönsker de seirende og de over-
vundne.

Norske kvinders Nationalraad.

Vi lykönsker med den store seier efter
den steerke motstånd.

Drammens Kvinderaad.
Ambrosia Winsnes. Betsy Kjelsberg,

Formand.

Av fuldeste hjerte deler vi glseden over

seiren med hilsen til de samlede svenske
söstre fra fredsförbundet.

Randi Blehr. Pauline Horst.
Fernando Nissen. Lulla Uchermann.

Kvindernes Vmlgerforening i Kristiania
sender sine bedste gratulationer.

Ellen Gleditsch,
Formand.

Jeg fester med dere i dag.
Caroline Björnson.

Glseder mig med kjsere svenske venner

over den endelige seier efter en saa dygtig
og utboldende kamp for ret och retfmrdig-
het. Lykke og beld fölge eders arbeide
som frie borgere. Hilsen til alle.

Fredrikke Mörck.

Lillehammer Kvindestemmeretsforening
sender glade lykönskninger i stor forvent-
ning til svenske kvinders handlekraft.
Karolina Skar. Margrethe Grundtvig.

Gina Borchgrevink.

Félicitations sincéres.

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Die wärmsten Glückwünsche zur politi¬
schen Befreiung der schwedischen Frauen
sendet der deutsche Reichsverhand für
Frauenstimmrecht.

Marie Stritt.

de. Jämförd med Haagkongressen 1&L5,
ett spontant alarmrop av kvinnor, som
sökte varandras händer i tro att ett
underverk måste avvända olyckan,
framstår denna andra fredskongress
som uttryck för kvinnornas fasta he¬
slut att erövra freden åt framtiden.
Centralmakternas kvinnor, som mog¬

nat under revolutionens hårda lärdo¬
mar, finna oss kanske efterblivna och
naiva, vi som ännu leva kvar i en gam¬
mal föreställningsvärld. Men de njuta
dock av lyckan att få tala ut, att ha
sluppit ut ur vardagens dova förbitt¬
ring och isoleringens kvävande grepp.
Ty icke bara materiell hunger har här¬
jat dem, den andliga tillförseln har
också varit stängd. Med omättligt in¬
tresse absorberas intrycken från alla
håll. Men också Storbritanniens kvin¬
nor tyckas längta ut ur sin "splendid
isolation", och deras medfödda själv¬
tillräcklighet är försvunnen. Ingen
kan med större beslutsamhet reagera
mot de grymma konsekvenser som de¬
ras folks ovetenhet och oförståelse möj¬
liggjort. De transatlantiska kvinnor¬
na möta upp med en frisk optimism
och villighet att bygga upp ett nytt
Europa, lika fritt och utvecklingsmöj-
ligt som deras eget samhälle.
De små neutrala staternas represen¬

tanter hålla sig i bakgrunden, kanske

Tack!
Alla de rösträttsföreningar och en¬

skilda utöver landet, vilka genom tele¬
grafiska hälsningar deltagit med oss
i högtidlighållandet av rösträttens se¬

ger, bringas härmed ett varmt tack.
V. V.

Göteborgs F. K. P. R.
Söndagen den 1 juni höllo kvinnorna i

Göteborg glädjefest. Den inleddes med ett
demonstrationståg, som utgick från staden
med Slottsskogen som mål. Sedan man

samlats under trädens skugga, sjöng en
sångkör "Vaknen'" av Viktor Rydberg med
tonsättning av Elfrida Andrée. Ordföran¬
den, fru Frigga Carlberg, hälsade därefter
de närvarande välkomna och överlämnade
ordet åt doktor Gulli Petrini, som på sitt
kända friska och medryckande sätt höll ett
av täta bifallsyttringar avbrutet anföran¬
de. D:r Petrini gjorde en återblick över
rösträttens och kvinnosakens historia och
slutade med orden: Bland de erfarenheter,
vi vunnit, är den, att man ej bör rädas att
taga upp kampen för en stor och rättvis
sak, därför att den är oförstådd och för¬
hånad. Efter ytterligare sång frambärs
tack till fru Frigga Carlberg och fröken
Hildur Öijer. Till slut samlades man till
gemensam lunch, varvid det ena talet av¬
löste det andra.

Uppsala F. K. P. R.
Kvinnornas grundlagsfest högtidlighölls

i Uppsala i universitetets aula den 1 juni
med tal av Ellen Hagen, Selma Lagerlöf,
statsminister Edén och ärkebiskop Söderblom.
Endast en uppsalabo kan förstå betydel¬

sen av att hava lyckats få aulan upplåten.
Högtidligt ,var det, då processionen inträdde
i den till trängsel fyllda salen med den gam¬
la slitna gulvita fanan i spetsen, försam¬
lingen reste sig och musiken spelade upp.
För mången grånad pionjär i processionen
var det en underlig känsla att känna hånet

Mit warmer Freude nehmen wir zur Kennt-
niss dass unsere schwedischen Schwestern
endlich den vollen Sieg ihrer grossartigen
Bewegung errungen haben. Indem wir ih¬
nen zu dem Erfolg herzlichst gratulieren,
drücken wir die Hoffnung aus dass die po¬
litisch befreiten schwedischen Frauen mit
den übrigen Frauen der Welt die neue

Macht dazu henützen werden eine von

Kriegen jeder Art für immer befreite Welt
aufzubauen. Mit kameradschaftlichen Griis-
sen

Ungarischer Feministverein.
Rosika Schwimmer. Wilma Glücklich,

för mycket, ty det är ej utan, att man
väntar sig friska impulser just från
oss nordhor. Man fordrar av oss ett
fritt, objektivt omdöme och en själv¬
ständig insats, ty det har gått upp för
många, att individualiteten utformas
klarare och initiativen genomföras lät¬
tare i de små länderna. Vår uppgift
är framförallt att förmedla återkny¬
tandet av de kulturella förbindelserna.
Ännu länge komma de gamla fronter¬
na att hindra det personliga utbytet av
erfarenheter och t. o. m. för neutrala
torde det bli svårt att på ort och ställe
få studera utvecklingen inom de län¬
der, där under de gångna årens tryck
många viktiga kvinnoproblem tvingat
sig fram till lösning. I känslan av vår
plikt som förmedlare gjordes vid kon¬
gressen ett erbjudande att på neutral
mark söka upprätta en kontakt genom
föredragsserier med talarinnor från
olika länder.
I resolutionerna upptogs förslaget

som ett önskemål i upplysnings- och
samförståndsarbetet. Men vi borde
och kunde omsätta idén till verklig¬
het, och om våra kvinnoföreningar
ville taga upp planen, kunde såda¬
na föredragsserier i sociala, paci¬
fistiska m. fl. ämnen snarast ordnas.
Genom samarbete med övriga skandi¬
naviska kvinnoföreningar bleve en tek-

förstummat och hyllningen från tusenden i
den eviga ungdomens stad strömma i möte
Ellen Hagen uttryckte i sin välkomst¬

hälsning tacksamheten mot dem, som strä¬
vat och hoppats, som haft rätt, men ej fått
rätt, ej upplevat vad dessa dagar givit och
omnämnde bland dem, som stått Uppsala¬
föreningen nära, docenten Elsa Eschelson
och fru Elisabeth v. Bahr. Sedan hon på¬
mint om F. T. Borgs första motion i äm¬
net för mer än 30 år sedan och dess varma
vädjan till riksdagen, att i en av mänsk¬
lighetens största och viktigaste angelägen¬
heter icke tveka att taga initiativet, kon¬
staterade hon, att Sverige ej fått gå i spet¬
sen för civilisationen, men att vi få vara
glada, att ej vara det allra sista av Euro¬
pas folk. Kvinnans uppgift är att skapa
mänskolycka, fortsatte talarinnan, all poli¬
tiks mål och mening är ytterst detsamma,
att skapa ökad trevnad och välbefinnande
inom samhället såväl som nationerna emel¬
lan.

Ordet lämnades så till Selma Lagerlöf,
som vi varit stolta ha med oss, för oss.

"ty en drottning i andens rike är en mäk¬
tig allierad, yttrade fru Hagen.
Selma Lagerlöfs tal var detsamma, som

hon givit i Stockholm. Med andlös spän¬
ning åhördes sagoberätterskan, då hon le¬
vandegjorde den långa väntans nätter och
dagar för den utestängda, för vilken tim¬
marna gå i ängslande långsamhet, och hen¬
nes varma tro på det godas seger.

Statsminister Edén framhöll i sitt tal,
att han alltifrån första stunden varit viss
om att kvinnornas rösträtt måste och skul¬
le genomföras, bland de ideella krafterna
äro de starkast, som tett sig mest omöjliga.
Det som skett, är en ofantlig förändring,
utan motstycke i de mänskliga samhällenas
inre utveckling, den hör till de dfag, som
kommande tiders historieskrivare komma
att beteckna som ett av de verkligt avgö¬
rande för ett nytt skede i mänsklighetens
utveckling. Den betyder oändligt mycket
mer än yttre omvälvningar och revolutinoer.
I ärkebiskopens slutord fick den vackra

högtidligheten en värdig avslutning1:-*—■—-
"Vi tro, att det i vårt nuvarande läge

skall bli till välsignelse för vårt land, att
kvinnornas länge eftertraktade rösträtt nu
blivit verklighet. Skall jag vara upprik¬
tig, kan jag knappast lyckönska kvinnan
därtill. Men jag har antagit inbjudan att
tala här i kväll, därför att jag anser mig
ha anledning att lyckönska samhället. Må
genom vad som nu skett, vårt samhällsliv
undfå mer av den kärlek, som går genom
världen. Må Herren den Högste bevara
vårt älskade fosterland och välsigna kvin¬
nornas ingång i vårt samhällsliv, Han
välsigne allt, som göres och beslutas till
Sveriges förkovran!

nisk och ekonomisk förenkling möjlig.
Flera av de stora ländernas bästa tala¬
rinnor kunna påräknas. Redan äro en¬
gelska kvinnor färdiga att med sin re¬
soluta energi och stora resurser pla¬
nera liknande föredragsserier, så snart
förhållandena tillåta, och därtill räkna
de redan på skandinaviska talarinnoi.
De bästa av våra kvinnokrafter ha un¬
der långa år offrat sig för det tunga
rösträttsarbetet, och det är klart, att de
måste absorberas därav, tills mahn
uppnåtts. Men nu vänta nya uppgd"
ter för deras organisationsförmåga
och offervillighet. Fredssaken är icke
längre några pioniärers utopi utan en
praktisk nödvändighet, som ingait i
det allmänna medvetandet, och son
för sitt förverkligande behöver alla go
Ti 51 jrvo TTGT*

Som en'vädjan till den internatio¬
nella samhörighetskänslan har jag dar
för sökt ge en bild av den anda, so
besjälade den lilla modiga grupp a
kvinnor, som innan ännu freden ^es®.v
lats samlats i det gästfria Schweiz to
att i förtroendefull samverkan sok
finna vägar för fredsidéernas iorvei
ligande.

Naima Sahlbow.

Stockholm 1919, Ivar Hmggströme Boktryckeri A. B
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ETT TACK TILL ELLEN KEY.
Varje utpräglad själ har så att säga

sin landskapsbild, sin plastiska eller
måleriska daning, sin atmosfär? När
jag tänker på Ellen Key, så tycker jag
mig se ett berglandskap under ett
varmt luftstreck — med stora linjers
majestätiska lugn, bakom vilket man
anar mäktiga krafters skaparvilja, och
däröver en rik sol, som generöst spri¬
der sitt färgskimrande ljus. Man ser
helhetsbilden, och man förstår vilket
utvecklingsarbete här försiggått för
att framhäva och att utplåna, tills teck¬
ningen fulländats; man förstår även
att därinom kan rymmas en rikedom
av detaljer, mildare tavlor, med allt det
som spirar i de starka, grundfasta mu¬
rarnas hägn.
Mina blickar vila just nu på det se¬

naste porträtt av Ellen Key jag har i
min ägo. Hennes drag uttrycka den
livsharmoni som kommer till de modi¬
ga och starka — inifrån, det är andens
seger, det goda samvetets stora och
sköna lugn, kärlekens rikedom. Skön
är den självhävdelse Ellen Key i sitt
eget liv förverkligat, den har format
en sällsynt ren och upphöjd karaktär,
den har sammansmält med den ädlaste
altruism.
En Goethelärjunge har Ellen Key

med rätta sagt sig vara, och det slår
mig nu inför hennes bild att den har
vad jag skulle vilja kalla en viss inre
likhet med Goethes från äldre år — jag
menar det i dragen som antyder det
väsentliga i själsfysionomien. Så sei¬
den ut som äger andligt herravälde.
Om Birgitta såsom andlig makt har
Ellen Key talat till denna tidnings lä¬
sekrets. I år har nu L. K. P. R. beslu¬
tat ägna Birgittadagen åt Ellen Key
med anledning av hennes snart fyllda
sjuttio år. Det är en mycket berättigad
parallell som detta kan tänkas innebä¬
ra. En andlig moder var vår stora me¬
deltida landsmaninna. Hos den moder¬
na kvinna vi på Birgittadagen vilja
hylla har ledarskapet också tagit mo¬
derlighetens gestalt. En moder för
många, det är den äretitel som främst
tillkommer Ellen Key, och den bör gi¬
vas henne även av rösträttskvinnorna.
En moder hägnar och stöder, skänker
impulser och uppmuntran, men det
hör också till hennes kall att vaket var¬
na och hejda. Har Ellen Key någon
gång sagt beska ord till förkämparna
för kvinnans politiska rösträtt, så har
det skett i välvilja och nitälskan. Och
det var dock hon som först av alla
kvinnor här i landet offentligt talade
för vår rösträtt. Har hon ej deltagit
i rösträttsarbetet i vanlig mening, så
har hon dock mer än en gång- gjort
betydande inlägg för saken genom sitt

synt grad vad fransmännen kalla "le
courage de son opinion", övertygelsens
mod — hade vi alla bara någonting dit¬
åt, då vore vår insats given, om vi ena¬
de oss kring de uppgifter som ovan an¬
tytts. Hon är för oss ett föredöme, hon
har lärt oss i vilket tecken vi skola
segra — det som är vårt djupaste vä¬
sens. Och vad hon så vackert skildrat
såsom kvinnlighetens omistliga arv
och klenod: "den omhuldande ömhe¬
ten, det milda tålamodet, den glada
hjälpsamheten, det åt var särskild hän-
vända intresset, den fina och snabba
vibrationen vid kontakten med andras
känslor, denna vibration som vi med
ett annat ord kalla takt" den måste på
ett lyckliggörande sätt ha förnummits av
envar som någon gång kommit inom
hennes personliga givandes periferi.
Och de som stått henne närmare skulle
kunna på henne själv tillämpa hennes
ord om framtidskvinnan och intyga att
hon "i sin personlighet sammansmält
det bästa av traditionen med det bästa
av den genom kvinnorörelsen skedda
revolutionen".
Vad hon är i sin person och sitt liv,

och vad hon verkat i tal och skrift in¬
nebär en gåva till svenska kvinnor.
Det är nu för oss en ära och en glädje
att få säga henne vårt tack, och om
hon än å sin sida i stolt ödmjukhet av¬
böjer hedersbevisningar, så kan hon
dock ej vägra att mottaga våra hjär¬
tans varma hyllning. Det har stått
hetsig strid kring hennes namn. Men
hon har tvingat även motståndare till
vördnad, och vreda vågor ha stillnat.
Vid den strand hon nu nått hör hon i
frid livets eviga flöden och ser ut över
dess klara och dock gåtfulla källsjö
med hjärtat fyllt av en stor kärleks-
helgd. Det är samma kärlek som vak¬
nade inom den unga flickan i det lilla
gavelrummet på Sundsholms gård.
Hur var det Ellen Key en gång sade
till de unga: Somliga bliva i ett avse¬
ende alltid unga, "alltid i stånd att ge¬
nomleva inspirerade ögonblick, sådana
då en stor handling, en stor sanning,
en stor skönhet eller en stor lycka fyl¬
ler vår varelse, ögonblick då tårarna
strömma, armarna sträckas ut för att
omfamna världsaltet, tankarna genom¬
ila det.. Ett stort liv — det är att i
handling giva kontinuitet åt sådana in¬
spirerade ögonblick."
Jag ser dessa ögonblick — en rike¬

dom av lysande punkter, jag ser dem
förenas till linjer, linjerna dana en bild
— en stor mänsklig tillvaro, symboli¬
serad i berglandets fasta former med
söderns sol och med höjdernas luft.

Teresia Eurén.

ords och sitt inflytandes makt. Men
hon har varnat kvinnorna för att hop¬
pas för mycket av rösträtten, så länge
de ej visa större självständighet än hit¬
tills. Hon fruktar att de i valrörelsen
skola låta sig drivas in på männens
upptrampade vägar i stället för att följa
sin egen genius. Hon hör till dem som
önska att kvinnorna ville bilda ett eget
humanitärt parti — där även män fin¬
ge ingå, alla som kräva obunden röst¬
frihet, i riksdagen och eljest. Parti¬
band som pressa en människa till att
rösta mot sin övertygelse avskyr hon.

Främst av allt torde hon av kvinnorna
fordra ett respektingivande fredsarbe¬
te, oeftergivligt i sitt förnuftiga krav,
orygglig-t i sitt motstånd mot allt som
hör samman med krigsandan. Ljung¬
ande ord har hon talat om kvinnornas
uppgift härutinnan och om hur de hit¬
tills svikit den i stort sett.
Den väldiga sovringstid vår genera¬

tion nyss genomgått har lämnatmänsk¬
ligheten djupt förödmjukad, ochmer än
någonsin behöva vi de ledande andarna,
då det nu gäller att sträva framåt och
uppåt trots allt. Ellen Key äger i säll¬
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Sommarens frukter.
Sommaren har bringat oss åtskilliga

hela och halva rösträttssegrar, men
också ett litet bakslag.
Utan vidare spänning mottogo vi

meddelandet, att den holländska sena¬
ten den 14 juli med 34 röster mot 5 slut¬
giltigt antog propositionen om kvinno¬
rösträtten, som nn alltså där är defi¬
nitiv. Efter författningsändringen
ifjol, då kvinnorna blevo valbara men
ej röstberättigade, var det ju nästan
självklart, att hela reformen nu måste
gå igenom.
Den holländska rösträttsföreningen

var så säker på segern, att den i hör¬
jan av juli, redan innan frågan hunnit
behandlas av senaten, hade ett möte
för att fatta beslut om hur det för
framtiden skulle förhållas med organi¬
sationen. Det blev så att föreningen
skulle omorganiseras; den heter för
framtiden Hollands kvinnliga medbor-
garförening, och dess program blir:
1) att främja likhet mellan män och

kvinnor i lagligt, socialt och ekono¬
miskt hänseende;
2) att bevaka kvinnornas intressen

på alla områden, de arbetande kvinnor¬
nas likaväl som mödrarnas och hus¬
trurnas;
3) att meddela kvinnorna upplysning

i allmänna frågor och öka deras kun¬
skap om ekonomiska och sociala för¬
hållanden;
4) att arbeta för att kvinnornas syn¬

punkter på sociala och lagstiftnings¬
frågor vinna beaktande inom de repre¬
sentativa församlingarna.
Som synes är detta ett helt kvinno¬

saksprogram. Det är något mera all¬
mänt hållet än den engelska förenin¬
gens, men går i det hela ut på det sam¬
ma som detta.
Ungefär samtidigt med att vår egen

rösträttsfråga genomfördes i riksda¬
gens båda kamrar antog också mot all
förväntan franska deputeradekamma¬
ren en bestämmelse om kommunal och
politisk rösträtt för de franska kvin¬
norna. Senaten har ännu ej — såvitt
bekant — behandlat lagförslaget, men
den 18 juli avstyrkte dess rösträtts¬
utskott förslagets godkännande med 10
röster mot 3. Som utskottet emellertid
räknar 26 medlemmar, är denna om¬
röstning kanske icke så dräpande som
den ser ut. Utskottet skall senare ta
ställning till jämväl en annan motion
om kvinnorösträtt, enligt vilken röst¬
rätt skulle medgivas änkor, mödrar och
systrar till soldater, vilka stupat i kri¬
get; hur det härvidlag kommer att stäl¬
la sig, veta vi ännu icke.
Nästan alla senatorer lära medgiva

att kvinnorösträtten är oundviklig och
måste komma i en nära framtid. Yi

Kvinnorösträtten har segrat. Från
det ena landet efter det andra ingå un¬

derrättelser om, att kvinnorna fått sin
medborgarrätt. Här hemma behöva vi
heller icke längre agitera för uppnåen¬
det av detta vårt första mål.
Men när vintern nu kommer, känna

vi att vi likafullt ha framför oss ett

nytt arbetsår, icke mindre betydelse¬
fullt än de gångna. Sveriges kvinnor
ha genom den förra året genomförda
kommunalreformen, då all gradering
av rösträtten togs bort, redan nu lika
stort inflytande som männen på det
kommunala området, om de blott an¬

vända sin rösträtt och om de kunna
finna lämpliga representanter, som

kunna göra kvinnornas synpunkter
gällande inom de kommunala korpora¬
tionerna. Och det dröjer inte länge,
förän det blir på samma sätt inom det
politiska livet. Vad det nu gäller är
att få fram alla de kvinnor som behö¬

vas, att få dem att känna sitt ansvar
och sin skyldighet att ta del i arbetet.
Nog ha våra rösträttsföreningar

gjort sitt bästa för att bereda kvinnor¬
na på vad som komma skulle. I intet
land torde rösträttsagitationen varit
förbunden med ett så planmässigt upp¬
lysningsarbete som hos oss, men ändå
känna vi, hur mycket ännu behövs. Vi
ha kvar att kämpa emot okunnighetens
och egennyttans likgiltighet inför de
nya plikterna. Vi måste göra klart för
kvinnorna att de icke få nöja sig med
att rösta en gång vart annat år på
stadsfullmäktige eller kommunalfull¬
mäktige, utan att de måste taga del i
det kommunala arbetet. Skolväsendet
med yrkesskolorna, fattigvården och
barnavården med allt vad därtill hör,
bostadsfrågan och en hel mängd andra
sociala uppgifter regleras helt eller
delvis av kommunerna, och kvinnorna

veta här av gammal erfarenhet, att
med tankegången: kvinnorösträtten
måste komma i morgon, låt oss därför
slippa den idag, kan saken uppskjutas
och uppskjutas nästan hur länge som
helst.
I Förenta staterna, där saken nu är

klar i kongressens båda kamrar, ha de
enskilda staternas legislatnrer redan
börjat sitt ratificeringsarbete. Innan
juli månads slut var beslutet godkänt i
14 stater, och ytterligare ett halvt dus¬
sin legislatnrer voro inkallade under
den närmaste tiden, vilka alla väntades
ratificera. I det hela räknas i Ameri¬
ka på säker ratifikation i omkring 30
stater; men det behövs 36 för att röst¬
rätten skall kunna genomföras på fede¬
ral väg, och det anses bli en hård kamp
för att vinna de sista 5 eller 6 staterna.
Kampanjen är redan i full gång, och
någon gång i hörjan av nästa år vän¬
tas den vara i det väsentliga slutförd.
Det vore oerhört bittert, ifall det icke
lyckades; låt oss därför hoppas att in¬
nan Alliansen hinner sammanträda
första gången efter kriget, även Fören¬
ta staterna i sin helhet må vara med
bland dem som kunna rapportera full
seger.
Det låter nästan som en saga, att ä-

ven i Italien både deputeradekamma¬
ren och senaten antagit ett förslag om
politisk och kommunal rösträtt för
kvinnor på samma villkor som för
män.
Italien hade redan allmän rösträtt

för män, men det fanns ändå inom lan¬
det en stark rörelse för en genomgri¬
pande valreform oeh införande av pro-

måste komma med i detta viktiga arbe¬
te. De få inte i känslan av sin ovana

vid offentliga uppdrag hålla sig undan
från dessa uppgifter. De måste besin¬
na, att de nn äro kallade att ta del i det
återuppbyggandets värv som nu före¬
står oss. Den värsta kristiden med den
svåra livsmedelsbristen är över, men
ännu gå svallvågorna högt efter den
stora stormen. Den yttre freden är
sluten på de flesta håll, men i alla län¬
der tyckas inre strider samhällsklas¬
serna emellan vilja blossa upp i stäl¬
let. Oron på arbetsmarknaden gör sig
gällande här som annorstädes. För att
dämpa den behövs sinne för social rätt¬
visa oeh god vilja till verklig medling.
Även här tror jag kvinnorna inom alla
samhällsklasser ha en stor mission att

fylla. Inte så att jag precis tror att vi
så snart få kvinnliga förlikningsmän,
men kvinnorna kunna arbeta emot upp¬

hetsning och oresonliga fordringar å
båda sidor. Vår uppfattning blir inte
avfärdad nu lika lätt som förut med
den gamla satsen att fruntimmer inte
ska lägga sig i det de inte begripa, ty
vi stå inte längre som obehöriga utan¬
för medborgaransvaret i samhället.
Låt oss därför arbeta för den inre fre¬

den, för samförstånd i stället för strid.
Men vilja vi ha våra åsikter respek¬
terade, få vi aldrig sky arbetet att sät¬
ta oss in i de föreliggande frågorna.
Varje kvinna hör vara genomträngd
av den känslan, att hon inte endast är
en privatperson som skall uppfylla de
henne närmast liggande familje- och
arbetsplikterna, utan att hon också är
medlem av samhället, oeh att det är
på henne lika väl som på andra, som
det beror, om samhället blir sådant
det borde vara. Någon del av sin tid
och sina krafter bör hon offra på sam¬

hällets bästa. Gulli Petrini.

portionella val med listval. Ministären
Orlando tycktes icke vara böjd för att
väcka förslag härom utan föredrog att
så snart som möjligt föranstalta om
nya val enligt den gamla ordningen
och så låta den nya riksdagen ta hand
om såväl valreformen som den kvinn¬
liga rösträtten. Denna ministär föll
emellertid, och ministären Nitti, som
kom efter den, lovade att ögonblickli¬
gen framlägga förslag om proportio¬
nella val men icke om kvinnorösträtt.
Kvinnorna höllo då ett betydelsefullt

möte i Milano den 1 juli, där även åt¬
skilliga parlamentsmedlemmar voro
närvarande. Resultatet av diskussio¬
nen blev, att en motion skulle framläg¬
gas i parlamentet av deputeraden Mar¬
tini om full kommunal och politisk
rösträtt för kvinnorna och denna lags
omedelbara trädande i kraft. Dessutom
skulle också vid behandlingen av den
kgl. propositionen om proportionella
val ett ändringsförslag väckas omfat¬
tande första paragrafen av Martinis
motion.
Det framhölls vid mötet att ett verk¬

samt hinder för antagande av denna
motion låg däri, att upptagandet av
kvinnorna såsom röstberättigade re¬
dan vid de nu förestående valen skulle
nödvändiggöra alldeles nya röstläng¬
der, att dessas utskrivande skulle ta
åtminstone ett halvt år och sålunda
skjuta de nya valen ett gott stycke in
i 1920, fast såväl regeringen som samt¬
liga partier önskade dessa val ju förr
dess hellre.
Som en kompromiss enades man då

om, att därest det skulle lyckas att ge-

PriiiGipcn lita lön för lita arbete
genomförd i den dansiia

riksdagen.
"Det låter som en saga, men är icke

desto mindre en verklighet", så börjar
"Kvinden og Samfundet" sitt medde¬
lande om att den danska riksdagen
verkligen beslutat att fastställa samma
lön för kvinnor och män i samma tjän¬
steställning. Ja, nog låter det som en
saga för oss kvinnor här i Sverige, som
under de sista årtiondena fått uppleva
att statens löneregleringar alltid gått
till så, att där det förut varit jämlik¬
het mellan könen det införts skillnad,
och där det förut varit skillnad denna
snarare ökats än minskats.
Men Danmarks kvinnor ha ju redan

rösträtt, de ha sina representanter bå¬
de i förberedande kommittéer och i riks¬
dagen och därför få de ut sin rätt. De¬
ras löneregleringskommitté har haft en
kvinnlig medlem, lärarinnan Tora Pe-
dersen, och hon har naturligtvis en stor
del av förtjänsten av att kommittén
med en majoritet av 15 mot 6 uttalade,
att intet härande skäl kunde uppställas
för att ge män och kvinnor olika lön,
varöfr kommittén föreslog, att staten
skulle fastställa samma lön för kvin¬
nor som för män. Regeringen upptog
detta förslag oeh framlade det för riks¬
dagen, som nu antagit det.
Naturligtvis gick icke förslaget ige¬

nom utan motstånd från åtskilliga håll.
Av partierna var "Venstre" (J. C.
Christensens småbondeparti) onådi¬
gast. Alla dess fyra medlemmar i
kommittén hade hört till oppositionen
och även i riksdag*en voro många av
dess representanter, om än icke alla, på
denna sida. Ordförandena för såväl det
konservativa som det socialdemokra¬
tiska partiet uttalade däremot å sina
partiers vägnariFolketinget sTrT" an¬
slutning till förslaget, medan de radi¬
kalas talan fördes av fru Elna Münch,
som med stor energi bemötte alla argu¬
ment mot förslaget. Dessa voro
de gängse påståendena, att kvin¬
norna icke utföra ett lika gott
arbete som männen, att de ha flera
sjukdomsdagar och att de icke behöva

nomdriva själva principen om kvinno¬
rösträtten genom antagande av par. 1
av Martinis motion, antingen själv¬
ständigt eller i form av ändrings¬
förslag till propositionen, det skulle
lämnas till parlamentet att bestämma,
när lagen skulle träda i kraft. Det
skulle då kunna beslutas, att nya val
nn under hösten skulle utskrivas utan
att kvinnorna finge medverka, att så¬
lunda kvinnornas kommunala rösträtt
skulle träda i kraft vid närmast föl¬
jande kommunala val, men den poli¬
tiska rösträtten först vid den nya par¬
lamentssessionens slut.
Det är detta heslut som nn fattats i

båda kamrarna, fast det telegram här¬
om som varit synligt i svensk press
har en alldeles motsatt innebörd.
Att denna seger för de italienska

kvinnorna kommer att medföra, ett
mäktigt steg framåt för saken inom
samtliga sydeuropeiska länder ar
klart. Särskilt är det att hoppas, att
den kommer att verksamt påverka
franska senaten.
En liten seger kan också antecknas

från Luxemburg, där en konstitueran¬
de församling redan 18 maj antog all¬
män politisk och kommunal rösträtt
och valbarhet för män och kvinnor.
Likaledes har i Australien, där kvin¬

norna visserligen äro röstberättigade
och valbara till det federala parlamen¬
tet, men endast röstberättigade men
icke valbara till de enskilda staternas
riksdagar, nu valbarhet vunnits i Lya
Syd-Wales och i Victoria. I Nya Zee¬
land väntas inom kort samma beslut.

Anna Wicksell.
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Anna Howard Shaw.
In memoriam.

så stor lön som männen. Fru Münch
påvisade det brukliga i att på förhand
stämpla allt kvinnoarbete även av de
dugligaste kvinnor såsom sämre än de
odugligaste mäns och påpekade, att
den större sjukligheten hos kvinnorna
just kan bero på den lägre lön de fått,
som tvingar dem till en hel del husligt
arbete efter tjänstetiden, medan man¬
nen har råd att låta andra utföra detta.
Fru Münch berörde också förhållande¬
na i andra länder och talade om det
beundransvärda sätt varpå kvinnorna
i de krigförande länderna utfört män¬
nens arbete, vilket där medfört en stor
omsvängning i männens värdering av
kvinnoarbetet. I fredstraktaten är ock¬
så, framhöll fru Münch, under avdel¬
ningen om arbetsvillkor kravet på lika
lön för lika arbete upptaget som en
grundprincip, och hon hemställde där¬
för att Folketinget nu ville fastslå den¬
na princip. Naturligtvis voro inte parti¬
erna eniga utan enstaka medlemmar
från skilda partier voro emot förslaget,
men i det hela tycks motståndet varit
mindre än man väntat sig. De danska
kvinnorna kunna nu glädja sig åt en
märklig seger, den största de vunnit,
sedan de fingo sin medborgarrätt, en
seger som har det mest vittgående in¬
flytande på hela deras ställning i sam¬
hället, ekonomiskt såväl som moraliskt.
De betraktas icke längre som minder¬
värdiga arbetare.
Vi lyckönska de danska kvinnorna

och hoppas att Danmarks exempel
skall komma oss till godo. Vi ha ju
blivit vana vid att vara de sista i Nor¬
den när det gäller kvinnornas rätt.
Fredstraktatens arbetsbestämmelser

äro emellertid avsedda att ingå som
villkor för inträde i Nationernas för¬
bund. Frågan borde därför snart bli ak¬
tuell även hos oss. Men då få vi den
ekonomiska rättvisan oss tillerkänd
genom påtryckning utifrån, medan de
danska kvinnorna kunna glädja sig åt,
Ratt den hos dem blivit avgjord som en
inrikes angelägenhet, låt vara att frå¬
gans allmänna läge väl haft sin inver¬
kan även där.

Kvinnoepiancipationen har flyttat
gränsen för halva människosläktets
rörelsefrihet. Ingen under att rörelsens
mäktighet i och för sig fått gälla som
bevis för det ofelbara i dess
riktning. Från utgångspunkterna —

den naturliga människorätten, den in¬
dividuella friheten, den sociala nödvän¬
digheten — förde ju alla vägar ut i so¬
len, solen, vilken i samhället liksom i
naturen borde lysa över kvinna som

man; förde upp på topparna, där man
och kvinna båda skulle andas en högre,
renare luft.

Ellen Key.

Det internationella
arbetet.

Till det som skall byggas upp igen efter
kriget, rekonstrueras som det beter ute i
de krigförande länderna, hör icke bara de
materiella sakerna, byggnader, gruvor, ga¬
tor och trädgårdar; dit hör också det and¬
liga samarbete mellan de olika nationerna,
som före kriget var i stark och kraftig ut¬
veckling, men som nu ligger nere, icke så
mycket på grund av kommunikationshinder
och liknande som på grund av den andliga
mur, som kriget byggt upp mellan männi¬
skorna, och som det tyckes vara svårt att
få bortröjd. Även samarbetet inom röst¬
rättsrörelsen hindras av denna mur. Möj¬
ligen kan det bidraga till avlägsnande av
dessa svårigheter att få en skildring från
en annan organisation, som varit under
samma fördömelse, men som nu verkligen
gjort sitt första försök att återupptaga ar¬
betet. Det är den internationella fredsby¬
rån i Bern, sedan gammalt förbindelseledet
mellan de allra flesta av världens fredsorga¬
nisationer, som 30 augusti till 2 september

Om någonsin uttrycket: "Hon är
icke död" är på sin plats om någon som
slutit sina ögon i den sista vilan, så är
det om Anna Shaw — pionjären för
kärlek och rättvisa bland människors
barn. Sådana som hon äga det eviga
livets gåva genom "de gärningar som
följa dem efter". — Volymer om dessa
bliva nog en gång skrivna av dem som
stodo henne nära i arbetet och komma
att för samtid och eftervärld bära vitt¬
ne om hennes outtröttliga kamp för
kvinnornas höjande till en människo¬
värdig ställning i samhället, hennes
entusiasm för sanning och rätt, hennes
levande tro på det godas makt över
det onda, hennes mod och rättrådighet
i den ojämna strid hon nödgades föra
och — sist men icke minst — den o-

släckliga humorn gent emot de mot¬
ståndare som en omild försyn nekat
förmåga att fatta argument.
De av oss som det förunnats att del¬

taga i rösträttsalliansens kongresser i
olika huvudstäder — i Stockholm 1911—
minnas helt säkert hur det gick som
en elektrisk stöt genom åhörareskaran,
så snart d:r Shaw visade sig i talare¬
stolen eller begärde ordet i en diskus¬
sion, samt de livliga ovationer som
följde på varje hennes yttrande. Det
var inte endast vältaligheten med sak¬
kunskapen och den omutliga logiken,
inte ens den oemotståndliga humorn,
som i så hög grad fängslade åhörarna,
det var den hjärtevinnande charm som
låg över hela hennes personlighet.
Det säges att människan är en pro¬

dukt av den jord som fostrat henne,
av dess historia och av hennes tide¬
varvs materiella, intellektuella och mo¬
raliska förhållanden. D:r Shaw stam¬
made från Skottland och hon hade ärvt
sitt hemlands ihärdighet och trofast¬
het.
I en självbiografi — The Story of a

Pioneer — som utkom 1915, skildrar
hon sin på vilda äventyr, faror och
försakelser rika barndom i ett blockhus
i en av "vilda västerns" urskogar. Hen¬
nes mor överflyttade 1851 till Amerika,
dit hennes make emigrerat ett par år
förut och nu, som det hette, "berett"
hem åt hustru och barn, av vilka Anna
var det yngsta, endast fyra år. I flera
år var denna bostad familjens hem,
över trettio mil till närmaste granne,
utan skola och böcker, utan läkare och
präst, eller annan människohjälp, i
ständig fruktan för kringströvande in¬
dianer och skogens vilddjur. De sena¬
re sökte de under mörka nätter skräm¬
ma med brinnande rishögar, men var¬
garnas hungertjut förmådde de icke
skydda sina öron för. Under sådana

haft ett sammanträde i Bern, där ombud
från båda de fientliga grupperna nu för
första gången sedan kriget åter samman¬

träffade. Bernerbyråns ordförande, den
belgiske senatorn Henri Lafontaine, förde
ordet; närvarande voro fyra ombud från
Tyskland, däribland professor Quidde och
d:r Helmuth v. Gerlach, fyra ombud från
Frankrike, Emile Arnaud, Gaston Moch,
prof. Ruyssen le Foyer, fyra schweizare, en
österrikare, d:r A. H. Fried, en holländare
och en svensk. De engelska, portugisiska,
italienska och ungerska delegeradena voro

representerade endast genom fullmakter.
Följande referat av sammanträdet är häm¬
tat från die Friedenswarte, A. H. Frieds ut¬
märkta tidskrift; själv var han alltså när¬
varande som österrikiskt ombud, och an¬

tagligen är det väl också han som skrivit
referatet, fast det icke är undertecknat.

*

De fientliga gruppernas delegerade inom
Bernerbyråns råd kännamestadels varandra
sedan tiotal år. Men kriget har skilt dem
åt, förstört förbindelserna emellan dem och
fyllt ententeländernas fredsvänner med
groll mot deras kolleger i centralmakterna.

förhållanden växte barnet upp till en
ung flicka med brinnande kunskaps¬
törst och fast besluten att förvärva sig
vetande och personligt oberoende.
I "Common Cause" berättar mrs Ray

Strachey en liten episod från d:r
Shaw's barndom med hennes egna ord
sålunda: Jag var ganska klen som
barn och måste tillbringa en stor del
av min tid liggande på en soffa i ett
av de två rum huset innehöll och som

min mor försökte göra så hemtrevligt
som möjligt. Det fanns stora springor
mellan väggplankorna och dessa bru¬
kade vi täcka med tidningar, som vi
en gång i månaden erhöllo en packe
av. När jag låg hade jag ingenting an¬
nat att göra än studera "tapeterna"
och kunde dem snart utantill. Det var
mest politiska tal — långa dundrande
orationer, sådana som förekommo i de
orosfyllda tiderna före kriget och
smäckfulla av historia. Detta var den
undervisning jag fick".
Med denna bokliga underbyggnad

började hon sitt offentliga liv som lä¬
rarinna vid 15 års ålder för traktens
nybyggarebarn. Efter någon tid fick
hon tillfälle att vistas ett år vid en me¬

todistskola. En av föreståndarna, som
förstod den unga lärjungens begåv¬
ning, föreslog henne att predika i trak¬
tens många metodistkapell. En kvinn¬
lig präst var en nyhet som den tiden
verkade skandal och följden av hennes
handling uteblev icke. Hennes familj
försköt henne, och de barmhärtiga
bland släkt och vänner ägnade henne
sina tårar och förböner. Sålunda lärde
hon sig tidigt den för en pionjär nöd¬
vändiga, men kanske svåraste läran:
att stå ensam utan familjeband. —

Senare studerade hon teologi vid ett
seminarium i Boston. Om sin vistelse
där skriver hon: "Jag visste en hel
hop om Gud Allsmäktig, om vad Han
skulle tycka om och vad andra borde
göra, om himmel och helvete och allt
sådant, men om den värld jag levde i
visste jag så gott som ingenting, och
jag hade det mycket svårt vid univer¬
sitetet".

Samtidigt med studierna måste hon
arbeta för sitt uppehälle men lyckades
dock taga sin examen och erhöll en li¬
ten församling i en kustby, där befolk¬
ningen utgjordes av fiskare och deras
familjer. Här verkade hon i sju år,
men hon kände sig behöva större ut¬
rymme för sina krafter, och under det
hon som förr skötte sitt prästämbete
studerade hon medicin vid Bostons
"Medical School" och tog där sin dok¬
torsgrad 1885. Men hon blev aldrig i
tillfälle att utöva läkaryrket. Kvin¬

För oss från tyska sidan var detta första
sammanträffande icke utan bitterhet. Man
bemötte oss stelt. Det svarades till och med

på några framräckta händer med tillbaka¬
dragna händer från fransk sida. Det fanns
hälsningar som icke besvarades. Det vill
säga mycket för människor, som 20, ja 25
år före kriget, förenade genom samma sin¬
nesriktning, arbetat för ett gemensamt högt
mål och vänskapligt umgåtts med Varandra.
Så infann man sig morgonen den 30 aug.
i fredsbyråns sammanträdesrum. Först
kommo tyskarna, vilka man ohövligt nog

inbjudit till en timme tidigare än de andra.
Då först infunno sig dessa. En stel häls¬
ning från fransmännen och belgiern. Tys¬
karna resa sig och buga. Man mönstrar
varandra ömsesidigt. På alla ansikten syn¬
tes spåren av de fem bittra åren. Alla ha
blivit magrare, hår och skägg gråare. De
som en gång känt varandra som unga

män, utgångna att bekämpa krigets odjur,
stodo nu gent emot varandra som män, vars
ungdom flytt. Från väggarna tittade bil¬
der av avlidna medkämpar ned på oss.

Johann v. Bloch, Bertha v. Suttner, Fred.
Passy, Elie Ducommun, Louis Ruchonnet.

nornas arbete för rösträtt behövde hen¬
ne och hon offrade utan tvekan de
verksamhetsområden hon älskade och
strävat så hårt att nå för att följa sin
vän Susan Anthony på den törnbe-
strödda feministvägen.
Icke ens den mest inbitne motstånda¬

re kan, om han vill vara ärlig, beskyl¬
la d:r Shaw för att se rösträtten som

ett mål i och för sig. Det finns ingen
etisk, social eller politisk reform angå¬
ende kvinnor, som hon ej ägnat sin
värdefulla aktiva hjälp. Rättvisare
löneförhållanden för kvinnor, lika ut¬
bildningsmöjligheter för båda könen,
en ädlare och sannare form för äkten¬
skaplig sammanlevnad, nykterhets- och
fredsfrågor — alla dessa och ännu fle¬
ra sidor av mänskligt liv hade i henne
en varm och outtöttlig förfäktare —

en kamp hon fick dyrt betala.
Av det motstånd en pionjär alltid får

röna, är det som tar förtalets och lög¬
nens form det bittraste och tyngsta att
bära och Anna Shaw har ej skonats.
Vi i vårt lilla avlägsna land, med dess
traditioner av gammaldags hederlig¬
het någorlunda i behåll, kunna nog ej
göra oss en föreställning om den roll
den politiska lögnen spelar i ett
land med Amerikas omfång. Hennes
protest mot äktenskap som ej vila på
sedlig grund, kallades agitation för
"fri kärlek", hennes ivriga arbete för
fred mellan folk och nationer beteckna¬
des som fosterlandsförräderi o. s. v. i
oändlighet.
Och dock har ingen av Amerikas

kvinnor under krigsåren arbetat mera
intensivt än d:r Shaw för att förhjälpa
sitt land till seger och världen till
fred. Det blev ju också erkänt, och
den utmärkelse hon erhöll som ordfö¬
rande i "The Woman's Committe of
the Council of National Defense", vitt¬
nar om det arbete hon nedlagt för sitt
land.
Hennes sista krafter ägnades åt bil¬

dandet av Nationernas förbund, och
det var under en agitationsresa där¬
för hon träffades av sjukdomen, som,
överansträngd och utarbetad som hon
var, blev till döds.
När solen sjunkit efter en lång, mö¬

dosam men välsignelserik arbetsdag
sörja vi ej, utan glädja oss över vad
den givit, vissa om att en ny dag skall
gry efter mörkret. Så är det med ett
människoliv som Anna Shaw's — vi
glädjas däröver och välsigna hennes
gärning, vissa om att rika skördar sko¬
la växa av den sådd hon givit. Hon
dog som segrare i kampen för sina
landsmaninnors medborgarrätt och all
världens kvinnor äro skyldiga henne
tack för vad hon givit av trofast kär¬
lek och osjälviskt arbete. På henne
passa skriftens ord: "Den rättfärdigas
åminnelse varder till välsignelse."

Frigga Carlberg.

Och mitt på det stora långa mötesbordet låg
en stor foliovolym i strålande rött band
med glänsande guldtryck: "Traité de
Paix. 28 Juin 1919." Under den tid vi icke
sett varandra har innehållet i detta band
förorsakats och skrivits. En blodig bok,
som just vi gärna skulle velat spara männi¬
skorna från att uppleva.
Förhandlingarna gingo i början tungt och

allvarsamt. Anförandena höllo sig i lugna
former. I en resolution över skuldfrågan
faststäldes en allmän skuld till kriget under
särskilt framhävande av de omständigheter,
som betingade detsamma; därvid betonades
emellertid också, att centralmakterna ge¬
nom sitt undertryckande av nationella mi¬
noriteter, genom sitt motstånd mot de båda
Haagkonferenserna, genom den övervikt de
i politiska saker medgivit de militära myn¬
digheterna — här förklaras även Ryssland
som medskyldigt — bära en särskilt stor del
av den allmänna skulden. Till krigets slut¬
liga lössläppande förklaras centralmakter¬
na ensamt skyldiga.
Sin höjdpunkt nådde förhandlingarna vid

den långa överläggningen rörande en del
tyska fredsvänners förhållan under kriget.
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Två födelsedagar.
Kristina Borg 75 år.

Den 3 september detta år kunde fru
Kristina Borg-, ordförande i Hälsing¬
borgs F. K. P. B., blicka tillbaka på en
tillryggalagd levnadsbana om tre fjär¬
dedels sekel; oeb vad mera är, på en
levnadsbana fylld av intressen och av
nyttigt arbete.
Född i ett bondehem i Skåne, tillhör¬

de fru Borg den i hennes ungdomstid
ännu ej så talrika grupp avkvinnor som
då de trampat ur harnskorna funno
"stugan för trång" och som sökte sig
ut till verksamhet utom hemmet, till
större erfarenhetssfär. Hon kom att bli
anställd på tidningen Öresundspostens
expedition där hon lärde känna sin bli¬
vande make, tidningens redaktör. Även
sedan en husmors uppgifter lagts på
hennes skuldror fortfor hon att arbeta
i tidningen, där såväl hennes ekono¬
miska kapacitet som hennes journalis¬
tiska begåvning fingo god användning.
Efter makens död övertog fru Borg
företagets ledning och fortsätter där¬
med allt fortfarande.
Fru Borg har alltid varit i hög grad

intresserad av alla kultursträvanden
och kulturfrågor samtidigt som hon
visat sig hysa en varm medkänsla med
de små och förbisedda. Vi finna henne
ock såsom verksam medlem av ett fler¬
tal av sin hemstads sociala och filan¬
tropiska institutioner, såsom barnasy¬
len , sommarkolonierna, Barnens dag
(vars arbetsdagar detta år råkade va¬
ra placerade så att vi vid L. K. P. R:s
glädjefest i Stockholm den 29 maj d. å.
tyvärr gingo miste om att se henne i-
bland oss), koloniträdgårdarna, arbets¬
stugan för barn, föreningen för välgö¬
renhetens ordnande, fattigvårdsstyrel¬
sen, arbetskontoret; ävensom av en del
av dess för allmänna intressen verkan¬
de sammanslutningar såsom Fruntim¬
mersföreningen, Aftonklubben, F. K. P.
R., Frisinnade föreningen. Fredssträ¬
vandena ha också i henne en varm vän.
Fru Borg har haft den oskattbara

lyckan att i sina intressen och strä¬
vanden äga en förstående och verksam
vän i sin make, redaktör Fredrik Borg.
Att makarna Borg uppställde kravet
på politiskt medborgarskap för kvin¬
nor långt innan denna fråga ännu bli¬
vit en "fråga", blivit aktuell och sam¬
lande för kvinnorna, var hlott helt na¬
turligt. Fredrik Borg var som bekant
den förste, som väckte motion i frågan
uti riksdagen. Motionen, som framla¬
des år 1884, väckte märkligt nog stora
sympatier inom riksdagen men föll i
alla fall för att vila ända till i början
av detta århundrade.

För närvarande är ju kvinnornas
rösträttsfråga så gott som i hamn i
vårt land. Men ännu behöver den sina
vänners stöd och hjälp. Det blir en ar¬
betsam och prövande tid, den då teori¬
erna skola omsättas i praktiken, då vi
skola se till, att kvinnornas insats i det
politiska livet blir gjord av de därtill
bäst skickade, av vakna och dugande
kvinnor. Då höra vi dessutom vara

hunna ett så långt stycke som möjligt
i spridandet av de medborgerliga kun¬
skaper som äro av nöden för de breda
lagren av såväl kvinnor som män. I
allt detta arbete behövas väl kvinnor
sådana som Kristina Borg, som förena
erfarenhet med idealitet, som sätta sa¬
ken i första och sig själv i andra rum¬
met. Måtte ännu många år av hälsa, av
andlig och kroppslig spänstighet, för¬
unnas vår avhållna och värderade
rösträttsveteran!

Karolina Widerström.

Lydia Wahlström 50 år.
Medan Rösträtt för Kvinnor haft

sommarlov har denna händelse inträf¬
fat — därav förklaras, att rubriken
härovan som nyhet betraktad är tre må¬
nader för sent ute. Den 28 juni i år var
det nämligen som Lydia Wahlström
nådde halvsekeltalet, men fast vi nu
komma så ytterligt post festum kunna
vi ej helt förbigå denna händelse i dessa
spalter. Bland allt det myckna arbete,
som fyllt doktor Wahlströms liv, har ju
arbetet för rösträttssaken intagit en
stor och framträdande plats. Från bör¬
jan medlem av styrelsen för F. K. P. R.
i Stockholm var hon dess ordförande
åren 1906—1909, då hon i stället övertog
ordförandeskapet för Landsföreningen
för kvinnans politiska rösträtt, vilken
plats hon beklädde till 1912.' Under he¬
la 10 år tog således det aktiva rösträtts-
arbetet en stor del av hennes kraft och
intresse. Många äro de rösträttsför¬
eningar hon bildat och ännu flera sä¬
kerligen dem hon livat — för att ej sä¬
ga återupplivat — och stärkt genom be¬
sök och föredrag och överallt var hon
dragit fram, från nordligaste norr till
sydligaste söder, har hon förvärvat
vänner både för sin sak och för sig
själv. Aldrig kunna Sveriges kvinnor
säga Lydia Wahlström ett nog varmt
tack för dessa dryga arbetsår, då hon
för deras skull åsidosatt intressen och
arbetsuppgifter, som på ett så helt an¬
nat sätt stodo hennes hjärta nära. Hen¬
nes klara förstånd och vakna rätts¬
känsla kommo ju henne att genast inse
hur ej endast berättigat utan framför¬
allt statsnödvändigt som kvinnornas
rösträttskrav var liksom sin egen plikt

att ställa sig i spetsen så länge som det
för sakens skull var nödvändigt, att
hon stod där, fast hon nog ofta med
stor längtan sträckte sig mot en tid
utan så otaligt många sammanträden
och så många för hennes natur allde¬
les främmande omsorger, som ledare-
skapet förde med sig. Här är ej plat¬
sen att avgiva något slags slutomdöme
över detta hennes ledareskap, här kun¬
na vi endast med stor tacksamhet kon¬
statera, att hon i en kritisk tid för
kvinnornas sak offrade så mycken tid
och kraft och osjälviskt intresse. Sjuk¬
dom tvingade henne sedan att lämna
detta arbete förrän hon kanske annars

skulle ansett sig ha rätt därtill.
Det låter egentligen nästan onatur¬

ligt att tala om sjukdom i Lydia Wahl¬
ströms liv, men hon har verkligen va¬
rit sjuk och illa sjuk en gång i sitt liv.
Annars är det väl få människor förun¬
nat att i så rikt mått få njuta hälsans
dyra gåva som hon fått det både före
och efter denna enastående sjukdom,
som förövrigt endast tyckes ha gjort
henne friskare och yngre än förut. Och
inte ens med den största flit och ener¬

gi skulle hon utan en enastående hälsa
kunnat uträtta allt vad hon gjort un¬
der de 50 år som gått. Att här upp¬
räkna ens titlarne på det dussintal stör¬
re arbeten, som utgått från hennes
hand, torde vara en överloppsgärning,
för de flesta av tidningens läsare äro
de nog välbekanta alltifrån Nutids¬
frågor till Daniel Malmbrink och
Katolskt och protestantiskt. Växlande
ämnen och livsområden omfattar
denna produktion, men genom allt kan
den, som har öron till att höra, höra
rösten av en människa, som ödmjuk i
känslan av egen beg*ränsning utan för¬
domar söker efter klarhet och ljus.
Denna sökandets ande är säkert något
av det centralaste i Lydia Wahlströms
personlighet och kanske är det framför
allt den, som ger henne en sådan ena¬
stående förståelse av ungdom och ung¬
domslängtan som hon har. Under sin
studietid i Uppsala blev hon snart den,
som tog vård om de unga och nykom¬
na kvinnliga studenterna och det var
väl huvudsakligast som en hjälp åt
dem hon tog initiativet till "Kvinnliga
studentföreningen" vars förste ordf.
hon blev. Sedan har hon ju som studie¬
rektor för Åhlinska skolans gymnasium
haft rikt tillfälle att taga vård om och
påverka kvinnlig ungdom. Vad hon
här genom sin historieundervisning gi¬
vit hundraden av unga kvinnor, kan
säkerligen ej överskattas.
Med ungdomen har hon också delat

det intresse, som väl ändå varit den
röda tråden i hennes liv, som legat un¬
der och bakom allt hennes arbete, det
religiösa. Från början en intresserad
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medlem av den kristliga studentrörel¬
sen har hon även ända till den allra
sista tiden tagit livlig del i den krist¬
liga gymnasiströrelsen. Trots de
femtio åren och silverstrimmorna i hå¬
ret kan hon känna lika ungt och friskt
och varmt som den yngsta gymnasist.
Det är också det inte minst fängs¬
lande hos Lydia Wahlström: att man
vid femtio år för hennes räkning ser
framåt med en spänning och en undran
över vad som skäll komma, som man
annars endast gör det, när det" gäller
en ung människa, som just står vid vä¬
gens början. Ett gott dagsarbete kan
hon för visso redan se tillbaka på, men
svika ej hälsa och krafter, har hon be¬
stämt ändå den bästa delen framfor
sig, så spänstig och utvecklingsmöjlig
som hennes livliga ande ännu är. När
vi därför vid den milsten, som de fem¬
tio åren ju ändå utgöra, tacka henne
för vad hon givit och varit för sitt
land, så känns säkert glädjen över vad
vi ha rätt att vänta ännu större än
glädjen över det hon redan givit, fast
detta sannerligen är tack värt. Tack
för de gångna åren då, Lydia Wahl¬
ström — må framtiden vara dig huld!

D. A.

Här framdrogs ur tidningsartiklar och tid¬
ningsberättelser material, som mestadels be¬
stod av lösrivna satser, därvid hänsyn icke
togs till de omständigheter, under vilka des¬
sa satser uttalats eller skrivits. Det blev
allvarsamma meningsutbyten, som ofta för¬
de till mycket starka känslobetoningar, i
synnerhet då Quidde vände sig mot vissa
beskyllningar och sökte göra den ställning
han intagit begriplig för motsidan. Från
tysk sida kunde man med rätta gent emot
fransmännen framhålla följande: Eder
ställning var lätt. Ni voro de angripna.
Ni kunde, då Ni företrädde de pacifistiska
grundsatserna, gå tillsammans med Eder
regering. Vi måste kämpa emot vår rege¬
ring. Vad det betyder under krigstillstånd,
kunna Ni föreställa Eder. Ni fingo ordnar
för Edert pacifistiska sinnelag under kriget.
Vi blevo förföljda härför, vi hindrades i al¬
la avseenden, vi hotades till liv och frihet.
Ofta måste vi säga mycket annat än vad vi
tänkte, bara för att överhuvud få säga nå¬
got. — Då en av fransmännen härpå svara¬
de — på tyska — att då man icke kan säga
det man vill, man hellre bör "hålla mun",
invändes med rätta, att då hade icke det ar¬
bete kunnat göras, som nu tillförsäkrar pa¬
cifismen en stor roll i Tyskland.

Sedan dessa stötestenar lyckligt övervun¬
nits, gingo förhandlingarna lättare. Vis¬
serligen hade man emellertid hunnit till
tredje mötesdagens slut. Lucien le Foyer,
f. d. deputerad för Paris, anmärkte bittert,
att man fyllt tre dagar med det förgångna
och nu knappast hade mer än en dag kvar
för att behandla den mycket viktigare fram¬
tiden. Men uppgörelsen rörande det för¬
gångna är förutsättningen för det framtida
arbetet. Att denna uppgörelse fullt lyckats
under dessa tre dagar, det inbilla vi oss
icke. På sin höjd väcktes åter hoppet, att
det gemensamma kulturarbetet åter en gång
kunde börja. Först måste man i Tyskland
lära sig förstå, vad fransmän och belgier
fått genomgå av den tyska krigsmaskinen.
Vid ett tillfälle gav Emile Arnaud, den
gamle fredskämpen, som i detta krig förlo¬
rat sitt enda barn, och som intill vapenstil¬
leståndet levde i norra Frankrike under ka¬

nonmynningarna, en skildring av den plan¬
mässiga förödelsen av de franska områdena
genom de tyska trupperna. Det skar i ner¬
verna, då han efter en åskådlig beskrivning
av förstörelsen framhöll, att av dé sålunda
hemsökta områdena intet kvarstod, och sex

gånger med var gång stegrat eftertryck
uppropade: Rien! Rien! Rien! Rien!

Rien! Rien! — Då en av tyskarna begär¬
de, att denna gripande skildring skulle in¬
tagas i mötets protokoll, för att kommande
släkten kunde förstå vilka intryck man

möttes av vid detta första sammanträde, av¬

böjdes detta förslag med ett ironiskt små¬
leende. Så stort kunde man icke göra ett
protokoll, att det bara halvvägs kunde giva
en åskådlig bild av vad Frankrike och Bel¬
gien hade lidit. Icke förty medgåvo frans¬
männen beredvilligt, då det gälde att uttala
ett klander över vissa handlingar, som de
tyska officerarna och de tyska soldaterna
förövat, att den bestämda artikeln ändrades
till obestämd, i det de på därom gjort för¬
behåll från tysk sida gärna ville tro, att det
bland de tyska officerarna och soldaterna
funnos många, för vilka de ogärningar, som
de måst utföra, vore en outhärdlig pina.
Mot slutet av den sista förhandlingsdagen

behandlade man Versaillesfreden. Tillfället

ville, att så småningom de neutrala med¬
lemmarna lämnat sammanträdet för att an¬

ställa hemresan. Slutligen fanns det icke
heller någon schweizare närvarande. De
fientliga makternas undersåtar sutto plöts¬
ligt ensamma mitt emot varandra och tala¬
de om Versaillesdokumentet. Detta skedde
med beundransvärt lugn och saklighet. Man

skulle icke hållit det för möjligt, att tyskar,
fransmän, belgier och österrikare kunnat
uttala sig om fredsfördraget med sådan
objektivitet och i många fall fullkomlig e-
nighet. Man var ense rörande världens all¬
männa förarmande och betonade nödvän¬
digheten av ett finansiellt nationernas för¬
bund för att rädda och återupprätta såväl
segrare som besegrade. Vid många punkter
av fördraget, vilkas odräglighet och orätt¬
visa tyskarna framhöllo, instämde frans¬
männen. De kunde hänvisa på, att de i sitt
eget land redan inlagt protest däremot.
Stelheten från början var försvunnen.

Den sakliga förhandlingen och det person¬
liga tankeutbytet bragte de åtskilda nära
varandra igen. Till sist blev det till och
med varma avskedsord, visserligen utan
överdrift (ohne Überschwang), men ur vil¬
ka framlyste ärlig vilja och säkerhet föi
fortsättande av det gemensamma arbetet.
Man räckte varandra händerna och såg
varandra in i ögonen. Och de sista ord
som fälldes vid sammanträdet voro det citat
av Goethe, med vilket en tysk talare a\-
slutade sina avskedsord:
Vernunft fängt wieder an zu sprechen
Und Hoffnung wieder an zu blühen —

Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A. B
/
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Framtiden.
Ingenting- ligger väl dunklare för

tidsmedvetandet än framtiden. Inte
ens minnet av de gångna krigsåren,
vilkas fasa och förtvivlan, umbäran¬
den och nöd redan tyckas dunsta bort
i ett grått töcken. Långsamt, tröstlöst
genomledos de, och redan är minnet på
väg att blekna. Ur det kaos som kri¬
get skapade skulle den nya tiden fö¬
das. Men ännu se vi knappast en
skymt av den ljusning som bådar da¬
gen. Krigets oundviklige följeslagare,
inbördeskriget, med och utan bajonet¬
ter, måste först ha sin tid. Europa le¬
ver som i feberfrossa, och ingen vet
när temperaturen skall sjunka och
återgå till det normala. Dess "plas¬
tiska" tillstånd tycks ej vilja upphöra.

det kan framgå ungefär vad som
helst.
Liksom vi i vårt land ej kunnat und¬

gå att beröras av kriget med dess giv¬
na påföljd, det allmänna nödtillståndet,
så kunna vi ej heller stå oberörda av
det som nu sker runt omkring oss.
Oron, osäkerbeten på snart sagt varje
arbetsområde kan ej undgå att sträcka
sina verkningar in i samhällets finaste
förgreningar. Vi ha fått lära oss att
finna allting oberäkneligt, både varu¬
priser och statsförfattningar. Vi ha
fått bevittna hurusom de gångna årens
allmänna och glädjande folknykterhet
på senare tider slagit om i sin fullstän¬
diga motsats, och att vi efter allt att dö¬
ma med ens kastats en 60, 70 år tillbaka
i tidep i detta avseende. Vi ha fått be¬
vittna hurusom de första krigsårens
ångestfulla fasthållande vid varje ar¬
betstillfälle, även det obetydligasté,
fullkomligt förbytts i en allmän arbets-
likgiltighet och oupphörligt stegrade
lönekrav. Det enda, som tycks vilja
hålla sig någorlunda konstant, är dyr¬
tiden.
Det är i denna tid av oro, revolte-

ringslusta, oberäkneligbet, som vårt
lands kvinnor fått sig den politiska
rösträtten tillerkänd. Det bar sagts att
den blivit oss given i trötthetens tec¬
ken. Men det är icke i tröttbetens tec¬
ken vi skola upptaga och bruka den.
Vi kunna ej neka till att i denna stund
ansvarets tyngd förnimmes starkare
än tillfredsställelsens sötma. Vi ha
skyldighet mot oss själva och samhäl¬
let att begagna beredelsetiden väl.
Genom hela vårt land går i dessa da¬

gar en stark ström av kunskapsbegär,
en kraftig vilja till självbildning, som
vi kvinnor böra göra allt för att söka
vända även oss till godo. Man bör gri¬
pa tillfället i de gyllne lockarna, sä¬
ger ett bevingat ord. Det talas om allt
vad de Bergman-Österbergska sam-
hällskurserna uträttat, om alla dessa
föredrag och bildningscirklar, som un¬
der årens lopp haft sin mission att fyl-

Kvinnornas gärd.
En värld är dömd och förgången —

skall det skapas en skönare ny?
Vi se inför soluppgåmgen
förtätat mörker fly. . .

Det är kvävande tunga skyar
förblindande töckenkrans —

men kraften som allt förnyar
skall stiga på nytt i glans!

Över marker som dränkts i tårar,
som fläkts upp av hatets brodd,
dra vårens väckande kårar —

där har plöjts för det nyas sådd:

Ur miljoners vånda stige
ett frigjort hjärtelag,
som villigt till tjänst sig vige
åt kärlekens nya dag!

Vi kvinnor, vi vare redo
att tjäna en gryende värld!
Den rätt för vilken vi stredo
var rätten att bringa vår gärd.

Där det späda förtrampas och kväves,
där livet tynar i nöd,
där smärtan ropar förgäves —

där bjude vi samfällt vårt stöd!

Det liv som i vördnad vi födde,
det skall ej till offer bli dömt
åt makter som fåvitskt förödde
vad skönast vi anat och drömt.

Den makt som kan vårda och värma,
Kkan hela och skänka ro,
försonande ena och närma —

den vilja vi svära vår tro!

Vi bringa med allvar och bävan,
åt den värld, som vår aning såg,
en moders tjänande strävan,

N
en moders hägnande håg.

. .'-/"V'* . r' • / 'i* . i'.1 'r' L

— En värld är dömd och förgången.
Se, allt må varda nytt!
vi skåda mot soluppgången
då nattens skuggor flytt.

TERESIA EURÉN.

Föredragna vid kvinnornas grundlagsfest i Uppsala universitets aula den 1 juni 1919.

Ett tack och en bön.
Den sjunde oktober är mig sedan

barndomen kär såsom min fars födel¬
sedag. När nu många rösträttsförenin¬
gar den dagen vände sina tankar till
mig, sände jag mina till honom, som
i arv gav mig tron på de stora idé¬
erna, bland dem även den för vilken
Sveriges rösträttskvinnor kämpat, li¬
dit, segrat! Icke min egen vilja utan
David Bergströms drev mig till det
första talet för kvinnans rösträtt. Och
de hjälptag, jag sedan givit den stora
saken, ha varit så obetydliga, att det
är långt i eftertruppen av den nu fram¬
trängande bären som jag bar min rät¬
ta plats. Men eftersom Er stora he¬
dersbevisning givit mig mod, vill jag
ej blott tacka utan bedja eller åtmin¬
stone till Eder ställa denna vädjan:
Tron ej att den verkliga segern är vun¬
nen! Intet väsentligt har skett innan
kvinnorna löst sig även från de nuva¬
rande partiernas bojor och — samman
med likasinnade män — danat ett nytt
tvångfritt parti, där samvetsfrihet är
den mest väsentliga programpunkten!
Icke som partistridernas valkyrior
komma kvinnorna till sitt verkliga vä¬
sens rätt! Det är läkarinnor som par¬

tierna, folken, mänskligheten nu be¬
höva!
Ni le kanske redan åt den ej blott

gamla men gammalmodiga, som Ni
nyss hedrade! Men om femtio år kom¬
ma de nu leende tyvärr att gråta över
Era, i partilivet niissbrukade, krafter!

Eder Ellen Keg.

la och utan fvivel också fyllt den väl.
Men det är icke nog härmed. Det finns
så oändligt många ännu icke påverka¬
de, som måste väckas, som måste bi¬
bringas den övertygelsen, att den makt
som nu tillerkänts dem, är oupplösligt
förbunden med skyldigheter. Och det
är framför allt på etikens område som
så mycket finns att reda upp i tider
som de nuvarande, det är efter dess hö¬
ga, klara luft vi alla längta i den mora¬
liska debacle, vari vi nu dväljas.
Skall ett folk styra sitt land som

herre i eget bus, måste det också förstå
vad det gäller. Skola kvinnorna få med-
delaktighet i ansyar och makt, är det
deras oavvisliga plikt att skaffa sig in¬
sikter och samhällelig bildning, så att
de den dag, då det gäller att första gån¬
gen gå fram till valurnorna, kunna gö¬
ra det med större kunskaper, större
självständighet och fastare vilja än om
den dagen varit i dag.

E. A.
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Kvinnorna och Natio¬
nernas förbund.

I den förbundsakt för Nationernas
förbund, som fastställdes 28 april 1919,
ocb som intagits i fredstraktaten av
28 juni d. å., innehålles i art. 7 den be¬
stämmelse att "alla befattningar inom
förbundet eller i samband med detsam¬
ma, däri inbegripet sekretariatet, äro i
lika mån tillgängliga för män och
kvinnor".

.

Härmed är fastslaget, att inom den
samfällighet, som kallas Nationernas
förbund, full likställighet^ råder mellan
män och kvinnor; ifall någon regering
önskar skicka en kvinna som ombud
till delegeradeförsamlingen, möter det¬
ta från förbundets sida inga hinder.
Det har hittills ofta framhållits, att
just till de diplomatiska tjänsterna
kunde kvinnorna knappast få tillträde,
emedan detta skulle strida mot veder¬
taget bruk inom jlei officiella diploma¬
tiska umgänget; sedan denna bestäm¬
melse i förbundsakten trätt i kraft,
torde denna invändning näppeligen vi¬
dare kunna framföras.
Detta är emellertid icke det enda stäl¬

le, där Nationernas förbund tar ställ¬
ning till kvinnornas önskningar och
krav. I den särskilda konvention rö-
rade arbetarlagstiftning, som likale¬
des intagits i fredstraktaten, ocb till
vilken varje medlem av Nationernas
förbund eo ipso anses ansluten, gäller
naturligtvis samma regel, att den re¬
gering som så önskar är oförhindrad
att till den allmänna konferensen sän¬
da ett kvinnligt ombud, ävensom att
detsamma är fallet med de arbetsgiva¬
re- och arbetarorganisationer, vilka
också skola sända ombud till konferen¬
sen; men dessutom finnes här den spe¬
cialbestämmelse, att då på konferen¬
sens dagordning stå frågor, som sär¬
skilt beröra kvinnorna, minst en av de
experter, som äga åtfölja ombuden,
skall vara en kvinna. Den första all¬
männa konferensen för arbetarfrågor
har bestämts att äga rum redan denna
höst i Washington, och på dess pro¬
gram står frågan om sysselsättning av
kvinnor dels före och efter nedkomsten
dels om natten och dels inom hälsofar¬
liga yrken. I och för dessa frågors be¬
handling skall alltså från varje land
som deltager i konferensen minst en
kvinna vara närvarande såsom sär¬
skild sakkunnig; på en del håll blir
det möjligen flera, exempelvis en ut¬
sänd av regeringen och en av arbetare-
organisationen. Till svensk sakkunnig
på detta område har utnämnts fröken
Kerstin Hesselgren.
Slutligen finnes i denna konvention

rörande arbetarlagstiftning en serie
allmänna principer för arbetsvillko¬
rens reglering, som de anslutna rege¬
ringarna erkänna, att alla industriella
samfälligheter böra söka tillämpa, i
den mån sådant kan ske med hänsyn
till inom dem rådande särskilda för¬
hållanden. Ett antal sådana som anses

Vad säga kvi]
Det har under de sista förskräckliga

åren vid olika tillfällen hänt, att män¬
niskor i ångest frågat sig själva: "Var¬
för tiga människorna inför detta? Var¬
för säger ingen någoting?"
Så har frågats av tusenden i det för¬

dolda; men ingen har slungat ut de ord
som bränt på läpparna och i själen.
Man har känt sig så obetydlig, att man
ej vågat tänka på att ge offentligt ut¬
tryck åt sin ångest. "Vore jag den el¬
ler den, skulle jag få gehör och mina
ord väga tungt; men nu skulle ingen
märka mitt rop." Så har man väntat
på den rätta och bundit sin tunga. Men
ordet har aldrig blivit sagt av någon
värdig, och mänskligheten har gått för-
lustig om en oberäknelig mängd av im¬
pulser till det goda.
En tanke, som säkerligen blivit brän¬

nande för mången, är den om bildan¬
det av ett neutralt kvinnoparti. Också
har denna tanke under det sista året på
ett ypperligt sätt framkastats från
auktoritativt håll. Jag vill blott hän¬
visa till vad Ellen Key yttrat i Allseg¬
raren (1918), Anna Lenall Elgström i sin
bok Samtal och brev (1918) och rektor
R. Steffen i ett föredrag, Kvinnornas
ansvar inför nya rättigheter (1919).
Emellertid har undertecknad hittills
förgäves väntat på att finna denna
tanke om ett neutralt kvinnoförbund
gemensamt upptagen av kvinnorna
själva eller åtminstone allmänt disku¬
terad ibland dem. Farhågan, att denna
tanke skulle vissna och sålunda aldrig
bli till välsignelse föranleder dessa ra¬
der. Det har förvånat och bekymrat
mig, att detta förslag mottagits med så¬
dan ljumhet. Är det sålunda dömt att
vissna? Eller har jag månne misstagit
mig?*
Har ej under världskriget och efter

detsamma ropet på kvinnan såsom mo¬
derlighetens och människokärlekens
vårdarinna blivit starkt förnummet?
Skulle ej i denna tid av söndring och
partilidelse ett kvinnoparti behövas,
vilket till sin lösen toge den politiska
och sociala utjämningen och försonin¬
gen?
Vad säga kvinnorna själva härom?
Är det månne förmätet att tro, att

kvinnorna med sitt starkare rättfär-
dighetskrav, sin impulsivitet och för¬
måga av intuition äro särskilt lämpade
för en sådan uppgift? Bör ej "den spe¬
ciellt kvinnliga livssyn göras gällande,
som i medlidandet, kärleken, offervil¬
ligheten och samarbetet ser livsfakto¬
rer, utan vilka världen går under"?
Nu svarar kanske någon, att ett nytt

parti blott skulle öka den beklagliga
splittringen i landet. Det torde ej vara
farligt. Detta parti — så älskar jag
att tänka mig det — skulle stå utanför
och ovanför de politiska partierna och
omfatta kvinnor med olika arbete och
ur olika samhällsskikt. Det finns till¬
räckligt mycket gemensamt för alla
kvinnor att förena dem. Varför skola
vi för övrigt ständigt framhålla det
skiljaktiga i stället för att betona det
gemensamma? Kunna ej vägarna vara
många, fast målet, mänsklighetens för¬
brödring, är ett?
Huru en sådan sammanslutning skul¬

le genomföras i verkligheten vågar jag
ej att yttra mig om. Vad säga klartänk-
ta, initiativrika, rättfärdighetstörstan¬
de kvinnor själva därom?
Nog inser jag dock, att det behövs en

ny anda för att vi må kunna rättvist
och med förståelse bedöma varje ärligt

vara av synnerlig ocb aktuell vikt
uppräknas, och bland dessa finnes ock¬
så införd principen om lika lön för ar¬
bete av samma värde utan hänsyn till
kön.
Denna princip, om vilken det står

strid inom vart enda land, och som vi¬
sat sig så oerhört svår att få erkänd
till och med på områden där intet tvi¬
vel kan yppas om arbetets lika värde,

niorna själva?
uppsåt hos nästan, och nog måste vi
offra åtskilligt av våra sociala fördo¬
mar.

Under föredrag i landet har det sla¬
git mig hur stort avståndet i vårt de¬
mokratiska land i själva verket är mel¬
lan samhällsklasserna, vilka ju till en
viss grad sammanfalla med partierna.
Det är en ren slump om det ena eller
andra partiet (eller samhällsklassen)
kommer att tillägna sig vad som sagts
utan partifärg. Skulle den man först
råkar samtala med vara t. ex. radikal,
tänker det motsatta partiets represen¬
tanter: "Jaså hon är av den ullen", och
draga sig tillbaka med reservation. Och
vice versa. Hur ofta har ej sagts efter
ett föredrag: "Ja, det var ju bra; skada
blott att fru X. eller fröken Y. ej var
närvarande. Hon skulle ha behövt hö¬
ra detta." Nästa kväll har samma före¬
drag hållits på annat ställe, och då ha
kanske det motsatta partiets represen¬
tanter yttrat sammaledes.
Nu finns det visserligen en del kvin¬

noföreningar, men ingen tyckes mig
nog vid och tillräckligt neutral för att
sammanfalla med ett s. k. kvinnoparti.
Längst synes det mig, att Landsföre¬
ningen för kvinnans politiska rösträtt
hunnit. Dock äro de spridda förenin¬
garna delvis partifärgade och förenin¬
gens uppgift i sin helhet har hittills
varit för speciell.
En annan invändning, som med fog

kan göras, är, att kvinnorna ej längre,
sedan de fått politisk likställighet med
männen, skola gå för sig utan gemen¬
samt med dessa. Kanske tanken på ett
kvinnoparti hos många utträngts
genom delaktighet i någon av des¬
sa sammanslutningar, vilka, vare
sig de hava kristligt social grund
eller bygga på ekonomiskt och
andligt vederlag människor emel¬
lan, vare sig de omfatta enskilda eller
omsluta världen, dock alla avse en för¬
bättring av samhälle och stat. Jag får
bekänna, att om något skulle kunna
förtaga min tro på ett kvinnoparti, vo¬
re det just detta argument. Ty innerst
är jag övertygad, att det är hand i
hand, som män och kvinnor skola lösa
samhällsproblemen och lärå sig levan-
dets konst. Men först tror jag, att kvin¬
norna behöva värma varandra med
hänförelsens glöd och egga varandra
till kamp för rättfärdigheten. Blott en
kvinna kan verkligt förstå en annan
kvinna. Vi behöva hjälpa varandra att
komma bort från småsinne, att bli star¬
ka och kärleksfulla.
Då vi outtröttligt ensamma och i för¬

ening med våra medsystrar strävat ef¬
ter sinnets renhet, hjärtats godhet och
sann rättfärdighet, skola vi kunna gö¬
ra en insats i mänsklighetens förbröd¬
ring. Skola ej vi kvinnor söka hålla
trons lampa brinnande, så att vi med
siaren må få se "en skara av alla folk,
släkten och tungomål", enade i samma
mål, fast redan inom gränsen för den¬
na tillvaro.
Utan tro kunna vi utföra en gärning

inom måttet av vår begränsning.
Med tro kunna vi göra under, ty "tron

försätter berg".
Ester Åkesson-Beskow.

* Sedan detta skrevs för en månad sedan,
har den glädjande underrättelsen ingått,
att frågan om ett neutralt kvinnoförbund
varit på tal och diskuterats på åtskilliga
ställen i landsorten.

såsom när det gäller statens ämbeten,
den vinner här på internationell väg
utan vidare erkännande till och med så¬
som varande av synnerlig och aktuell
vikt. Äro kvinnorna påpassliga, bör
detta erkännande lätt kunna utnyttjas
inom de länder där hela denna fråga
står på dagordningen, så som fallet ju
är inom vårt land. Men det är kanske
säkrast att vänta tills ratifikation defi-

Kvinnorna inbjudas till
kongress i Washington.
Från amerikanska kvinnor har ut¬

gått inbjudan till kvinnoorganisatio¬
ner i alla länder till kongress i Was¬
hington strax före den officiella arbe¬
tarekongressen. Det är ett kvinnligt
fackförbund, The National Women's
Trade Union League of America, om¬
fattande 600,000 medlemmar som an¬
ordnat densamma. Dagordningen upp¬
tar frågorna: arbetstidens längd, ar¬
betslöshetsproblemet, kvinnors och
barns arbete, vilka i skyddslagstift¬
ningshänseende äro utomordentligt be¬
tydande för de arbetande kvinnorna.
Vid denna kongress kommer att från

franskt håll framläggas ett utförligt
utarbetat program, rörande sociallag¬
stiftning för kvinnor. Det är en kom¬
mitté bestående huvudsakligast av
franska kvinnor, men även med repre¬
sentanter från andra länder (från Sve¬
rige Anna Lindhagen) som utarbetat
detsamma, och som kvinnokonferen¬
sen i Zürich i maj detta år anslöt sig
till.
Från de socialdemokratiska kvinnor¬

na här i Sverige har, i anslutning till
de frågor som upptagits på dagordnin¬
gen och till vilka begärts skriftligt ut¬
låtande, sänts ett uttalande, där det
klart och tydligt framhålles, att de ta¬
ga avstånd från särlagstiftning för
kvinnor, utom för barnaföderskor. Ut¬
talandet upptager vidare påpekanden
om nödvändigheten av ekonomiskt stöd
till mödrar och barn, såsom moder-
skapsförsäkring, pension till änkors
barn och underhåll till övriga ensam-
ställda mödrars barn, lika lön för lika
arbete m. fl. frågor.
I inbjudan ha de amerikanska kvin¬

norna gästvänligt utlovat fritt under¬
håll under kongressen, men den dyrba¬
ra resan har ändock gjort det omöjligt
att sända ombud härifrån. Ett försök
har dock gjorts, i det att de socialdemo¬
kratiska kvinnorna anmodat dr. Alma
Sundquist, som f. n. vistas i New-York,
att som fraternal delegate deltaga i
kongressen.
Genom denna kongress är det som

kvinnorna skola söka få fram sina öns¬
kemål och hoppas kunna tala så högt
att det uppfattas vid den officiella kon¬
gressen, som sammankallats av Natio¬
nernas förbund och till vilken ombud
på officiell väg skickas från varje land.

&

Till arbeterskekongressen har avsänts
följande telegram:

Understödjande de svenska socialde¬
mokratiska kvinnornas resolution yr¬
ka vi på nödvändigheten att giva eko¬
nomiskt understöd till fattiga mödrar
och barn samt protestera emot införan¬
det av obligatorisk särlagstiftning för
arbetande kvinnor.-

L. K. P. R., Vita Bandet, Svenska sektionen
av kvinnornas internationella förening för

fred och frihet.

nitivt ägt rum, vilket kommer att ske i
samband med beslut om anslutning till
Nationernas förbund.
Något direkt om rösträtten uttalas

helt naturligt icke i förbundsakten.
Fredsfördraget har emellertid på sitt
sätt principiellt tagit ställning till frå¬
gan, i det, i samtliga de artiklar där
det förordnas om folkomröstning rö¬
rande någon landsdels anslutning till
ett land eller ett annat, rösträttsbe¬
stämmelsen överallt lyder:

^ Rätt att
rösta äga alla personer utan åtskillnad
till kön, som fyllt 20 år före l:sta janu¬
ari det år då folkomröstningen skall
äga rum.
I den viktiga angelägenheten, vilken

stat deras område skall tillhöra, har
det alltså medgivits kvinnorna samma
rätt som männen att göra sin röst
hörd.
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Obligatorisk sjukförsäkring och moderskaps-
försäkring.

Socialförsäkringskommittéen har den
14 oktober avlämnat förslag till lag om
allmän sjukförsäkring med däri inne-
flluten allmän moderskapsförsäkring.
Litet var minnes nog den opposition,
som från kvinnornas sida mötte det år
1912 framlagda moderskapsförsäk-
ringsförslaget. Vid ett möte å Folkets
hus framlades en resolution mot de
grundläggande principerna i förslaget,
som omfattade alla i industriellt arbete
anställda kvinnor från 15 till 51 år. So¬
cial Tidskrift upptog en kamp mot för¬
slagets vrångsidor, typografiska kvin¬
noklubben ingick till Kungl. Maj:t med
en skrivelse mot de sakkunnigas för¬
slag och Barnavårdsbyråns årsmöte ut¬
talade att "ett uppskov var att föredra¬
ga framför att frågan nu löstes i orätt
riktning".
Sakkunnigeförslaget blev i enlighet

med lagrådets hemställan icke förelagt
riksdagen, trots att det i trontalet hade
bebådats.
I det nu framlagda förslaget har mo-

derskåpsförsäkringen, liksom i all ut¬
ländsk lagstiftning, blivit en naturlig
påbyggnad på den obligatoriska sjuk¬
försäkringen.
Kommittéens förslag omfattar en var

svensk man och kvinna, som fyllt sex¬
ton år och som bar själv eller tillsam¬
mans med make en årlig arbetsför¬
tjänst ej överstigande 5,400 kr. eller för¬
mögenhet ej överstigande 15,000 kr. el¬
ler inkomst av livränta, pension e. d. ej
överstigande 1,000 kr.
Undantagna från försäkringen äro

eivilanställda, som förut äro försäkra¬
de, invalider enligt pensionsförsäk¬
ringslagen m. fl.
Avgifterna erläggas av de försäkrade

med en för samtliga lika stör procent
av den årliga arbetsförtjänsten.
Från arbetsgivare tillskjutas vissa

-riskavgifter samt från staten 45 öre pr
månad för varje försäkrad och hälften
av all kostnad för läkarevård och läke¬
medel samt desutom 5 öre pr månad för
varje försäkrad till en regleringsfond.

Försäkringen handhaves av allmän¬
na sjukkassor omfattande en eller flera
kommuner med ett antal av minst 500
försäkrade i varje.
Vid sjukdomsfall utbetalas till för¬

säkrad fri läkarevård och läkemedel
samt en sjukpenning motsvarande 2/s
av arbetsförtjänsten de första 180 da¬
garna och därefter halv sjukpenning.
Vid barnsbörd utbetalas såsom mo-

derskapsbjälp erforderlig vård av
barnmorska samt under 56 dagar, 14
före och 42 efter barnsbörden, en mo¬
derskapspenning motsvarande hel sjuk¬
penning, dock lägst 1 kr., och utöver de
42 första dagarna, för försäkrad kvin¬
na, som är huvudsakligen beroende av
arbetsförtjänst från arbetsgivare, en
ampenning motsvarande halv sjukpen¬
ning för varje dag bon ammar sitt
barn, dock högst under 50 dagar.
Vid beräkning av sjukpenningens

belopp liksom försäkringsavgiften läg-
ges den årliga arbetsförtjänsten till
grund; för den, som bar arbete för egen
räkning beräknas inkomsten efter skä¬
lig avlöning för liknande arbete för ar¬
betsgivares räkning. Inkomst av arbe¬
te för föräldrar eller annan arbetsgiva¬
res räkning, som till mer än nio tionde¬
lar utgöres av naturaförmåner även¬
som makas arbete i hemmet för famil¬
jens räkning får ej beräknas till mer
än 270 kr. pr år. Detta motiveras med
att man önskar undvika allt för betun¬
gande försäkringsavgifter.
Tyvärr har det till följd även en

knappt tillmätt sjukpenning.
I kommittéens motivering säges, att

"beträffande lönearbetare är det natur¬
ligt att avgifter och kontanta under¬
stöd bestämmas i direkt förhållande till
den verkliga arbetsinkomsten. För vis¬
sa andra grupper av försäkrade är för¬
bållandet väsentligen ett annat. Så¬
lunda måste i fråga om det stora antal
hustrur, vilka anses kunna hava in¬
komst av sitt arbete i hemmet, men vil¬
ka genom annat arbete endast sällan
hava särskild inkomst, bestämmas ett

En vital uppfostrings¬
fråga

diskuterad vid det allmänna flickskole¬
mötet i Porla sistlidne augusti.

Aldrig förr har en så stor del av
mänskligbeten kommit i personlig be¬
röring med ett krigs verkningar som
under de sista hemska åren, och al¬
drig bar ett uppväxande släkte varit
mera berett att förstå världshändelser¬
nas lärdomar. Ett verkligt fredstill¬
stånd på jorden hägrar som ett ljusa¬
re och mera eftersträvansvärt mål än
någonsin och bar för tillfället mistat
mycket av sin utopiska karaktär. Just
nu skulle därför en högre uppfattning
av mellanfolkliga förhållanden kunna
bli allmänt förstådd och omfattad och
det rättsmedvetande utvecklas, utan
vilket alla försök att skapa rättfärdiga
internationella lagar bli mer eller min¬
dre fruktlösa.
Att åstadkomma detta och på så sätt

vända världskrigets omätliga offer till
välsignelse för hela mänskligbeten —
det är våra dagars stora uppfostrings-
mål, och ansvaret för bur möjligheter¬
na utnyttjas vilar framför allt på de
nu arbetande uppfostrarna. De ha själ¬
va^ genom världskriget blivit befriadefrån de urgamla fördomarna om kri¬
gets nödvändighet och fördelar, och ha
att se till, att dessa aldrig återta sin
makt över kommande generationers
sinnen.
Det skall lyckas dem genom att de

uppfostra de unga till självständigt
tänkande individer med aktning och
förståelse för andra. Den fria tanken
bryter udden av fördomarna och bin-

drar massuggestionen; och i samma
mån som aktning och förståelse för
andras rätt finnas, minskas faran för
konflikter såväl mellan individer som

mellan grupper av individer, det må
vara samhällsklasser eller nationer.
Mycket har förbrutits och underlåtits

i båda dessa avseenden. Få religions¬
lärare ha framställt bergspredikans
kärleksbud såsom gällande för mellan¬
folkliga förhållanden. Historieunder¬
visningen bar alstrat nationell egoism
genom färgade och ensidiga skildrin¬
gar, som gått ut på att förhärliga det
egna landet och dess historia. Här
gäller det att reformera framför allt
läroböckerna: att göra dem historiskt
sanna och upptaga i dem sådana hän¬
delser och personer, som kunna påver¬
ka ungdomens bästa sidor t. ex. genom
att väcka deras entusiasm för fredens
ideal och det moraliska modets hjältar
samt att revidera lärostoffet med av¬

sikt att öka de ungas kunskaper om det
komplicerade samhälle, i vilket de sko¬
la leva sitt liv. Även med nuvarande
läroböcker skola tillfällena att hos ung¬
domen väcka förståelse för andras rätt
visa sig vara flera än man tror, blott
man ger akt på dem, och vid undervis¬
ningen i andra skolämnen, främst i lit¬
teraturläsning och geografi, torde var¬
je intresserad lärare kunna göra myc¬
ket för att dana en ungdom fri från
krigsfördomarnas ok och med det rätta
brödrasinnet i förhållandet till andra
folk och samhällsklasser.
Dessa vore huvudtankarna i det före¬

drag, varmed undertecknad vid som¬
marens allmänna flickskolemöte i Por¬
la inledde diskussionen om Uppfostran
och undervisning belysta av de senare
årens världshändelser. Ämnet hade fö¬

visst belopp för den årliga arbetsför¬
tjänsten som kan ligga till grund för
försäkringsavgifter och kontanta un¬
derstöd. Med hänsyn till att i flertalet
av dessa fall försäkringsavgiften mås¬
te betalas av mannen och således kom¬
mer att öka de samfällda utgifterna
för försäkringen har kommittéen icke
ansett inkomsten i nu avsedda fall kun¬
na bestämmas högre än till 270 kr. eller
det även i övriga fall lägsta belopp till
vilket enligt förslaget inkomst skall
kunna beräknas. Den mot detta belopp
svarande dagliga sjukpenning av 50
•öre torde ock, då hustrun tillika erhål¬
ler fri läkarevård och fria läkemedel i
allmänhet kunna anses någorlunda till¬
räcklig med hänsyn därtill, att hust¬
run i denna sin egenskap under sjuk¬
dom i regel fortfarande åtnjuter sitt
vanliga underhåll."
Den nästa satsen är tydligen skriven

med färskt minne av den diskussion
som följde pensionsförsäkringslagens
uppskattning i penningar av hustruns
arbete i hemmet, den lyder:

"Det lärer knappast behöva tilläg¬
gas att med dessa stadganden om be¬
räkningen av arbetsförtjänsten för
hustru icke avsetts att angiva någon
slags värdering av hennes arbete i
hemmet."
Om den beräknade totalkostnaden för

försäkringen utgör 118,300,000 kr. och
statens bidrag 37,500,000 kr. återstår
80,800,000 kr. att täckas av de försäkra¬
des avgifter. Detta motsvarar 26: 93 kr.
pr försäkrad eller 2,2 % av den årliga
medelarbetsförtjänsten 1,215 kr.
Om procenttalet avrundas till 22lo

kommer den årliga försäkringsavgif¬
ten för 270 kr. eller den lägsta årsin¬
komsten, som enligt förslaget kan före¬
komma, att utgöra 6 kr., motsvarande
en månatlig avgift av 50 öre d. v. s.
samma belopp som den dagliga sjuk¬
penningen.
Den högsta försäkringsavgiften ut¬

gör för kr. 5,400 den högsta årsin¬
komst, som enligt förslaget kan ifråga-
komma, 120 kr. motsvarande en månat¬
lig avgift av 10 kr. eller samma belopp
som den dagliga sjukpenningen.

reslagits av styrelsen för De svenska
skolornas fredsförening, vilken bil¬
dats just i och för lösandet av förelig¬
gande uppfostringsfråga. De många
och värderika diskussionsinläggen och
det allmänna intresse, varmed dessa
följdes, visade tydligt att frågan av
mötesdeltagarna tillmättes stor bety¬
delse. Ett utförligt referat av diskus¬
sionen skulle bli mycket långt, och jag
har därför i det följande sökt samman¬
föra de viktigaste av de synpunkter
som framkommo.
Den revolution uppfattningen genom¬

gått och den omvärdering av alla vär¬
den kriget åstadkommit betonades från
olika håll. Även direkta motståndare
till pacifisternas sätt att se erkände
sig vara fredsvänner och talade om

fredsproblemet som lösbart, om de ock
sågo svårigheterna så stora, att de
ställde t. o. m. arbetet för dess förverk¬
ligande på framtiden. Så ansåg fröken
Sundbärg, att mänskligheten behövde
en botgöringstid, innan arbetet på en
ljusare framtid borde börja. Hon såg
en fara i att förenkla det ondas pro¬
blem så, som hon ansåg, att pacifister¬
na göra, då de ej vilja stå det onda e-
mot, varemot d:r Nordlund framställ¬
de frågan om ej grundfelet i stället vo¬
re, att dessas motståndare onödigt kom¬
plicerade problemet och ej ställde det
etiska kravet på sin spets. Fröken Wi-
degren förklarade, att fredsvännerna
så långt ifrån icke vilja stå det onda
emot, att deras största mål i stället är
att med all kraft bekämpa det onda,
som leder till krig. Att däremot med
våld möta utslagen av detta onda se
de som stridande mot samvetets bud.
Den enda talare som företrädde en

verkligt divergerande åsikt var läro¬

Kommittéen har föreslagit att av¬
giftsprocenten skall vara densamma
för alla i en och samma sjukkassa för¬
säkrade.
Med tanke på den olika procent som

enligt den allmänna pensionsförsäk¬
ringslagen gottgöres de manliga och
kvinnliga försäkrade å deras försäk¬
ringsavgifter är det egendomligt att
läsa kommittéens motivering för den
lika procenten.
"I allmänhet vila försäkringar av

den art, varom nu är fråga, på ömsesi¬
dighet och full solidaritet mellan de
försäkrade så till vida att med avseende
å avgiftsprocenten, utom i fråga om
riskavgifter för vissa yrken med större
sjukdomsrisk, någon åtskillnad ej gö-
res mellan sjukliga personer och per¬
soner med gott hälsotillstånd, mellan
gamla och unga, mellan män och kvin¬
nor, gifta och ogifta o. s. v. Försäk¬
ringen är alltså icke individuell utan
kollektiv."
Vid kostnadsberäkningarna framhål-

les, att kostnaden för moderskapshjäl-
pen rimligtvis icke torde kunna åläg¬
gas mödrarna med samma belopp som
övriga försäkrade, utan torde denna
kostnad, som både avser ett synnerli¬
gen viktigt allmänt intresse och en sär¬
skild fördel för individen, böra tänkas
utgå i förhållande till arbetsförtjäns¬
ten. Detta är en grundprincip helt art¬
skild från den i 1912 års sakkunnige¬
förslag. Ävenså är den lika avgifts¬
procenten i nu föreliggande förslag
helt skiljaktig från pensionsförsäk¬
ringslagens uppdelning av de försäk¬
rade i tvänne riskklasser, män och
kvinnor. Genom att uppskatta alla i
hemmet sysselsatta kvinnor till 270 kro¬
nors inkomst har resultatet dock blivit
detsamma som i pensionsförsäkringen:
mindre kontanta belopp vid sjukdoms¬
fall för kvinnorna.
Skulle det nu föreliggande förslaget

bliva upphöjt till lag, har ett stort steg
framåt tagits på socialförsäkringens
område i vårt land.

Anna Åbergsson.

verksrådet Johansson, som såg kriget
som en Guds straffdom och en etisk na¬

turrevolution, mot vilken man alltså
ej kunde eller borde kämpa, lika litet
som det med denna uppfattning kunde
bli orätt att deltaga i ett krigs vålds¬
handlingar.
Diskussionens första inlägg gjordes

av d:r Nordlund, som där påvisade nå¬
gra av de svårigheter och pliktkon¬
flikter man står inför, när man vill i
sin uppfostrargärning dra ut konse¬
kvenserna av den ändrade uppfattning
kriget bibringat en. Hur skall man
förfara med våra stora historiska min¬
nen1? Och hur skall man kunna inför
en klass pojkar, som snart skola full¬
göra sin värnplikt, fördöma kriget?
Att det vore håde onödigt och orätt,

om vi berövade ungdomen några av
våra eller andra folks verkligt stora
historiska minnen endast därför, att
de hörde samman med forna tiders
krig, framhölls av flera talare. Karl
XII:s storhet t. ex. ligger i att han off¬
rade sig för det han ansåg rätt. Att
han, som barn av sin tid, kom att göra
det på slagfältet, utgör intet hinder för
oss att beundra hans gärning. Om vi
hunnit längre i utveckling och ha ett
högre rättsmedvetande, borde detta sna¬
rare öka än minska vår förmåga att
bedöma och uppskatta hans betydelse.
Även en så utpräglad krigshjälte som
Teodor Körner är värd ungdomens en¬
tusiasm, men sammanställes han med
profeten Jeremias, som t. o. m. under
anklagelser för landsförräderi icke
svek sin plikt, skall dock den senare
framstå som den modigare och större
av de två.
Omöjligheten att läsa krigshistoria

på samma sätt som förr framhölls star-
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Birgittadagen.
Som sedvanligt firades Birgittada¬

gen den 7 oktober med möten och fester
över hela vårt land, vilka kanske erhöl-
lo en högtidligare prägel än vanligt
därigenom att årets Birgittadag ägna¬
des åt en ännu levande kvinna, känd
och älskad av stora kategorier bland
Sveriges kvinnor. Den strid och oro
som fordom stod kring Ellen Keys
namn har stillnat, de ideal hon käm¬
pat för ha sammansmält med folk¬
medvetandet, och när Sveriges röst¬
rättskvinnor på Birgittadagen äg¬
nat henne sin hyllning, har det varit i
känslan av att de fylkats kring en av
tidens största gestalter, en kvinna som
mer än de flesta varit lyhörd för rätt¬
färdighetens röst, och som på samma
gång varit kvinnornas levande sam¬
vete, när de slagit in på vägar, dem hon
ej alltid gillat.
Vid det möte som Stockholms F. K.

P. R. anordnade i Vetenskapsakademi¬
ens hörsal gav författarinnan Marika
Stjernstedt en fin och själfull tolkning
av det väsentligaste i Ellen Keys liv
och verk, belyste klart och träffande de
olika facerna av hennes utveckling och
den betydelse hon särskilt haft för det
uppväxande släktet, som alltid stått
hennes hjärta så nära.
En talrik publik åhörde med intresse

det klart genomtänkta föredraget, och
sedan vidtog en musikavdelning, där
fröknarna Andréa Gullberg och Märta
Petrini samt fru Märta av Klintberg
medverkade.

*

Till mötet ingick följande telegrafiska
hälsning:
Landskvindestemmeretsforeningen hil-
ser Rösträttsföreningen og priser sven¬
ske kvinder lykkelige som paa Stem-
meretsdagen kan feire to af sina Jätte-
skikkelser. F. M. Qvam.

Frankrike.
De franska rösträttskvinnorna ha li¬

dit ett tillfälligt nederlag i det att se¬
naten förkastat förslaget om kvinnans
politiska rösträtt, som tidigare anta¬
gits i deputeradekammaren med över¬
vägande majoritet. Ett förslag att gi¬
va rösträtt åt krigsänkor eller släktin¬
gar till dem, som stupat i kriget har
också fallit igenom.

Ny kvinnlig stadsfullmäktig.
I Stockholm har efter grosshandlare

Sten Stendahl invalts fru Elisif Theel
tillhörande högern.

kast av rektor Fåhrseus. Han höll
därvid en vidräkning med våya histo¬
riska läroböcker, vilka äro mättade
med nationell egoism och därigenom
väcka krigsstämning. Nya läroböcker
behövas därför, och i dem får det ej
saknas kritik av det egna folkets miss¬
grepp.
Även fröken Lauritzen påpekade fa¬

ran av att ge ungdomen romantiska
krigside-al. Det är dessa som i sam¬
band med allmän okunnighet möjlig¬
gjort, att religiös ungdom t. o. m. i det¬
ta sista krig kunnat med fullt ärlig en¬
tusiasm gå ut för att slå ihjäl andra
unga mäniskor. Det finns något i kri¬
get, särskilt i ett krig mot förtryckare,
som kan tilltala även bra människor,
men ett krig sådant som det sista mås¬
te vara ett utslag av bristande kultur
hos de deltagande folken. Så länge den
biutaliiet, som före kriget mest kom
till synes i européernas förhållande till
främmande raser, behärskar dessa, lig¬
ger ett krig också dem själva emellan
nära till hands.
Det är den , västerländska kulturen

som är på avvägar, ansåg också pro¬
fessor Lundell. Hela vårt uppfostrings-
system behöver reformeras, och varken
än så lämpliga läroböcker eller än så
stora kunskaper äro tillfyllest. D:r

Likställighet mellan män och
hoinnoF i England.

I våras väckte det engelska arbetar¬
partiet en motion om full likställighet
mellan män och kvinnor såväl med av¬

seende på politisk rösträtt, däri inne¬
fattat även kvinnliga pärers rätt att
sitta i överhuset, som rörande kvin¬
nornas tillträde till alla civila stats¬
tjänster på samma villkor som män.
Denna motion behandlades i underhu¬
set under sommaren; regeringen mot¬
satte sig dess anta'gande huvudsakli¬
gen av det skäl, att den icke ännu ville
vara med om borttagandet av de nu¬
varande inskränkningarna i den kvinn¬
liga rösträtten. Som det under sakens
behandling i underhuset visade sig, att
där sannolikt fanns majoritet för mo¬

tionen, försökte regeringen till sist
mota den genom ett tillkännagivande
att den själv hade för avsikt att fram¬
lägga en kunglig proposition, som
skulle ge kvinnorna allt det som en¬
ligt motionen skulle tillförsäkras dem
utom utsträckningen av rösträtten.
Det är icke första gången en engelsk

regering på just detta sätt sökt avväp¬
na en befarad underhusmajoritet för
ett lagförslag till kvinnornas förmån.
Det skedde då den Asquithska regerin¬
gen på sin tid störtade den s. k. con-
ciliation bill, ett förslag om politisk
rösträtt för kvinnor, som utarbetats av
representanter för samtliga politiska
partier; regeringen förklarade då, att
den inom kort skulle framlägga pro¬
position om en hel och fullständig röst¬
rättsreform, även omfattande utsträckt
rösträtt för männen. Den gången ver¬
kade detta så lockande på en del radi¬
kala och arbetarrepresentanter, att bil¬
len föll. Denna gång lyckades inte kne¬
pet. Till trots för regeringens tillkän¬
nagivande antog underhuset motionen
med en majoritet av 15 röster, och den
översändes till överhuset.
Då det under juli månad tillkänna¬

gavs att överhuset skulle diskutera lik¬
ställighetslagen för kvinnor, visade det
sig emellertid, att det förslag som före¬
låg till behandling icke var den av un¬
derhuset antagna motionen utan en re¬
geringsproposition, vilken icke endast
bortskurit utsträckningen av den
kvinnliga rösträtten utan också gjort
högst väsentligt intrång på förslaget
om kvinnornas tillträde till de civila
statstjänterna. Visserligen såg propo¬
sitionens huvudbestämmelse formellt
mycket tillfredsställande ut, men de till
paragrafen knutna förbehållen voro
så genomgripande, att enligt de engel-

Rurik Holm uppställde som vårt mål
att dana ett framtidens brödrarike med
plats för alla, och där olika nationer
såväl som individer kunna utveckla
sina möjligheter till det helas gagn.
En nationell handling, som skulle hål¬

lit måttet även i detta framtidsrike,
blevo vi under diskussionen påminda
om. Det var vårt sätt att lösa unions¬
konflikten 1305. Fröken Lauritzen be¬
rättade, hur en liten flicka i andra klas¬
sen en gång som exempel på ett fri-
hetsälskande folk nämnde svenskarna
1905 och förklarade det så, att de just
därför att de voro frihetsälskande, för-
stodo norrmännens längtan efter fri¬
het.
För någon vecka sedan hörde jag en

norrman tala om denna vår uppgörel¬
se som "voksne folks frnrd", och jag
vill sluta med hans fråga: "Kan man
kalla det sätt, på vilket de europeiska
folken löste sina tvister 1914 för "voks¬
ne folks fserd?" samt med uttalande
av den förhoppningen, att den nu upp¬
växande generationen genom vårt sätt
att delge den världskrigets lärdomar
blir ett släkte av mera fullvuxna, fri¬
hetsälskande och fritt tänkande män¬
niskor än vi voro.

Greta Stendahl.

skä kvinnornas mening förslaget bleve
praktiskt taget värdelöst. Den princi¬
piella regeln med dess första förbehåll
lyder så:
1) En person skall icke genom sitt

kön uteslutas från någon som helst of¬
fentlig funktion eller från anställande
i något som helst civilt ämbete eller do¬
marämbete eller dylik befattning eller
från inträde i eller antagande av nå¬
gon som helst civil profession eller kal¬
lelse, icke heller skall en person genom
sitt kön uteslutas från rätten att fun¬
gera som juryman; dock att
a) oberoende av bestämmelsen här

ovan K. M:t kan genom kungl. förord¬
ning föreskriva reglementen rörande
sättet för kvinnornas tillträde till de
civila tjänsterna ävensom de villkor på
vilka kvinnor må därinom vinna an¬

ställning samt utesluta kvinnor från
vilken som helst gren av de civila
tjänsterna i rikets kolonier eller i främ¬
mande länder.
Det är lätt att se att med ett sådant

förbehåll lagens tillämpning skulle
komma att helt och hållet bli beroende
av den regerings mer eller mindre
gynnsamma stämning, som till varje
tidpunkt vore sittande. Till trots för
kvinnornas protester antog emellertid
överhuset regeringsförslaget och vote¬
rade ner den ursprungliga likställig¬
hetslagen.
Propositionen gick nu till underhu¬

set, där icke mindre än 7 ändringsför¬
slag till förmån for kvinnorna framla¬
des. De tre viktigaste ändringarna
framfördes av lord Robert Cecil, major
J. W. Hills och sir Samuel Hoare och
rörde rösträtten, de civila tjänsterna
och jurymannaskapet. Reservationen
rörande statsämbetena ville avlägsna
kvinnornas automatiska avskedande,
då de gifte sig, öppna samtliga ämbe¬
ten hemma i det förenade kungariket
för kvinnorna på samma villkor som
för män, men överlämna detta till re¬
geringens diskretion beträffande kolo¬
nierna. Reservationen om jurymanna¬
skapet ville göra hustrur till män, som
voro valbara till jurymän, likaledes
valbara.
Mitt i augusti kom propositionen

jämte reservationerna till andra läs¬
ningen i underhuset, och det såg ut
som om voteringen skulle kunna gå
regeringen emot. Det var sista dagen
innan huset skulle ta ferier; först
drogs behandlingen av en sak som stod
främst på dagordningen, men där in¬
gen opposition fanns, avsiktligt ut till
en halvtimme innan sammanträdet
skulle sluta, därjämte hoptrummades
regeringens alla medlemmar från östan
och västan, och de slungade i sista mi¬
nuten in en hel serie alldeles underord¬
nade regeringsärenden, som icke kun¬
de vägras proposition, och på så sätt
förhindrades till trots för en indigne¬
rad protest från lord Robert Cecil frå¬
gans behandling.
Parlamentet sammanträder nu först

under hösten. Kvinnorna hoppas på
att med nya allmänna val i sikte un¬

derhuset icke en gång till skall låta
topprida sig.

Anna Wicksell.

Jamaica.
Kvinnans politiska rösträtt har en¬

hälligt beviljats av lagstiftande myn¬
digheten på Jamaica. Ett av skälen till
att denna framgång varit så hel och
snabb — rösträttsföreningen på Jama¬
ica har endast existerat ett år — är att
kvinnorna där erlägga högre skatt än
männen.

Jersey.
Kvinnorna ha erhållit rösträtt i Jer¬

sey. De få deltaga i de komunala va¬
len från 20 års ålder och i de politiska
från 30 år.

Internationella Kvinno¬
förbundet för fred

och frihet.
W. I. L. P. F.

Så lyder namnet numera på I. C. W.
P. P., Internationella Kvinnokommit-
ten för varaktig fred. Att organisatio¬
nen bytt namn betyder ej att den bytt
medel eller mål; men en kommitté är
ju av mera tillfällig art, ett förbund av
mera konstant, och kvinnornas freds¬
arbete kommer att ihärdigt hålla i sig
ända till dess freden blir ett varaktigt
tillstånd på vår jord. Tillägget av or¬
det frihet uppväcker kanske misstro
här och där, men den är i så fall onö¬
dig. Det innebär att medlemmarna vil¬
ja arbeta för kvinnans frigörelse, för
införande av rösträtt, där det ännu ej
skett, för frihet att uppfostra sina
barn till goda och fredsälskande med¬
borgare, för tanke- och yttrandefrihet
(tänk på alla nedtystade röster under
kriget) och frihet att stödja alla ädla
strävanden; med ett ord — andlig fri¬
het. Och dessutom — utan kvinnans
frigörelse ingen sann demokrati.
W. I. L. P. F. har samma avhållna

ordförande, Jane Addams, och huvud¬
kvarteret, Boulevard Georges-Favon 19,
Geneve, Schweiz, skötes av Miss Emily
Balch; förbundets arbete är ej endast
att stödja de resolutioner, som fattades
i Haag 1915 och i Zürich 1919 utan
också allt annat verkligt arbete för
fred, internationalism och kvinnans
frigörelse. Redan finns det sektioner i
20 länder, bland dem som bekant Sveri¬
ge; tillfälle finns numera för intresse¬
rade kvinnor, som vilja stödja förbun¬
det att ingå som direkta medlemmmar
mot en avgift av 25 schweiziska francs.
Dessutom tager sektionen upp prenu¬
meration å den lilla intressanta tid¬
ningen, Women's International League
for Peace and Freedom, säljer kon¬
gressrapporter, lämnar upplysningar
m. m. Arbetet inom förbundet och en
del av sektionerna är i full gång, en
sektion, den tyska, har redan fram¬
ställt en begäran till sin regering om
inrättande av ett fredsdepartement
med samma rang och betydelse som
övriga departement, allt i hopp om att
de övriga sektionerna må kommo med
samma allvarligt menade anhållan.
Som uppfostringsfrågorna äro av

största och vitalaste betydelse tillsattes
genast en internationell kommitté för
att utarbeta förslag för upprättandet
av ett internationellt uppfostringsråd
av vilket man har rätt att hoppas myc¬
ket för framtiden.
Under kriget märktes nogsamt att

det ej var opportunt att framträda som
pacifist och i vissheten att kvinnans
politiska rösträtt måste, rätt utövad,
leda till realiserandet av mänsklighe¬
tens stora hopp, en varaktig fred, är
det med förvåning och sorg den re¬
flexionen måste göras, att ett Förbund
för fred och frihet är en tvingande
nödvändighet. Här bjudes nu ett en¬
kelt och osökt tillfälle för varje kvinna
att visa, att hon innerst fattar att blott
sammanhållning kan frälsa världen
och att vi kvinnor endast genom att
uppfostra oss själva kunna uppfostra
andra.

E. W. P.

Ny Sitteratur.
MARIKA STJERNSTEDT: Ellen Key. Före¬

drag på Birgittadagen. Pris i bokhandeln
1: 50, å Rösträttsbyrån 1: —.

ANN MARGRET HOLMGREN: Rösträtts¬
rörelsens historia i främmande län¬
der. N:o 228 av Verdandi skrifter.

^ Pn®
i bokhandeln 50 öre, å Rösträttsbyrån
öre.

ANN MARGRET HOLMGREN: Anna Shaw.
, En kort levnadsskildring. Pris 40 öre.
Rekvireras å RÖSTRÄTTSBYRÅN,

Brunkebergstorg 24, Stockholm.
Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A- B
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Död och uppståndelse.
Rösträtt för Kvinnor utsände sitt

första nummer den löftesrika vårvin¬
tern 1912. Strax därefter framlades den
första kungliga propositionen om kvin¬
nans rösträtt. Tidningen var ett led i
den då på nytt igångsatta stora agita¬
tionen till allmänna opinionens och
Första kammarens påverkande. Inom
de aktiva rösträttskvinnornas krets
var tidningens tillkomst en stor hän¬
delse och de förhoppningar voro icke
små, som ställdes på densamma. Den
angav som sitt mål att arbeta
för kvinnans rösträtt, detta och in¬
genting vidare. Sitt syfte har den
under växlande ledning också troget
följt. Men i och med det att rö¬
relsen av världshändelsernas väldiga
Jjtrjjm härs. L lianm, .minskades tid¬
ningens "betydelse såsom agitationsme¬
del. Den fick referera, snarare än di¬
rigera. Nu är rösträtten vunnen, tid¬
ningens uppgift i denna form är fylld,
och den upphör.
Redaktionen har anförtrott mig att

säga några avslutande ord i det sista
numret.-
Det blir icke någon historik, ej heller

något avtackande av dem, som arbetat
i tidningen, ehuru den, som sett en smu¬
la bakom kulisserna, vet, att det utförts
mycket troget och knogigt arbete för
att hålla den uppe med ett minimum av

kostnad. Men är tidningens motto ut¬
tryck för en sanning, så ha dessa, som
arbetat, fått sin lön. Ett andligt hono¬
rar är också honorar!
Det ord, som hör sägas i sista numret

av tidningen, rör inte det som varit,
utan framtiden. Det vänder sig till
dem, som nu stå i begynnelsen av sin
karriär med rösträtten som en själv¬
fallen förutsättning, rösträtten för vil¬
ken de själva gjort litet eller intet.
Det är troligt, att de alls inte läsa det

som här riktas till dem, men en liten
uppgörelse med dem kan ändå ha ett
teoretiskt intresse.
Ett skede är avslutat. En generation

av kvinnosakskvinnor har därmed slut¬
fört sin huvudsakliga insats, även om
enstaka outslitliga individer ur den än¬
nu komma att uträtta mycket gott ar¬
bete.
Har den nya generationen tänkt på,att det nu är dess tur? Eller menar den,att tiden för samarbete och samman¬

hållning nu är förliden, att kvinnorö¬
relsens traditioner sen Fredrika Bre¬
mer inte behöva bevaras, att alltinggår bra, bara var och en sköter sig duk-
jagt själv och så är till heder för sittkön?
Kanske ha de, eller lia vi skuld däri,som brukat säga, att rösträtten var

nyckeln, som öppnade alla lås, och som
Kanske överbetonat dess värde i ochfor sig oavsett förmågan att bruka den.

pä dem som skola fortsatta detta arbete od) föra det vidare
vilar ett stort ansvar. TDen i den mån de uppfatta detta ansvars
verkliga innebörd od) låta sig genomsyras ddrav, skall det bli dem
lättare att bära. TDedvetandet att det dr för de l)ögsta etiska od)
moraliska värden de kämpa skall giva dem kraft i kampen.

Signe Bergman.

Hilma Borelius 50 år.
När kvinnorösträttens historia i Sve¬

rige en gång kommer att skrivas, skall
det visa sig, att den på det hela taget
kan inordnas som ett led i liberalismen.
Det äV med liberala argumenter man
mest har talat för saken — rösträtten
som en allmäntmänsklig, medfödd rät¬
tighet — och det liberala partiet har
utom all fråga den största förtjänsten
av-sakens genomdrivande. Så är det
också i regel inom det partiet, som rö¬
relsens ledare ha haft hemortsrätt. Och
skulle nu kvinnorna välja parti av
tacksamhet mot dessa, är det intet tvi¬
vel om vart de borde höra.
Men detta faktum har också alstrat

en viss jämnstrukenhet inom rörelsen.
Hur mångahanda rösterna än varit,
har andan dock alltid varit densamma,
och detta har naturligtvis även inver¬
kat på agitationen. En rörelses kynne
kan aldrig bli oberoende av de vägar,
på vilka dess ledare utvecklats. De
ledare, som alltid tagit saken som
självklar, kunna sällan övervinna
hårdnackat motstånd — deras roll blir
egentligen att mobilisera de skaror,
som inte hållit sig utanför av oppo¬

sition, bara av tröghet och okunnig¬
het. Att övervinna medveten opposi¬
tion, det blir en uppgift endast för de
kritiska naturer, som aldrig kunnat ta¬
ga en sak som självklar, bara därför
att de önska den, utan som snarare bli
ännu mera kritiska mot det de önska.
Det är sådana naturer, som ha svårt att
taga parti, därför att de måste vrida
och vända på motståndarnas synpunk¬
ter, där de alltid söka finna någonting
plausibelt.
Hilnia Borelius har som rösträttsle¬

dare alltid hört just till detta slags par¬
tilösa personligheter, om också kvinno¬
saken fört henne allt närmare det libe¬
rala hållet. Det har endast varit kvin¬
nosaken, som för henne var självklar,
aldrig partiet. För kvinnorörelsen var
hon genom hela sin läggning, både tem¬
perament och åsikter, liksom skapad,
och jag vet mig aldrig ha känt en mera
övertygad och besjälad förkämpe på
detta område. Det har varit med
henne som med Fredrika Bre¬
mer, att hon inte bara har ge¬
nomtänkt utan också genomlidit saken.
Fastän i viss mån uppvuxen i den bäs-

Kanske har kvinnorörelsens hittills
obrutna och på sista åren världsligt
sett starkt stigande segerlinje, ingivit
de unga en övertro på att allting nu¬
mera går av sig själv, att vunna posi¬
tioner inte kunna förloras, även om
man sluter upp att hålla vakt vid den.
Failure is impossible, detta Susan B.
Anthonys sista ord till sina kamrater
har blivit kvinnorörelsens paroll i alla
länder, enligt vad Ann Margret Holm¬
gren berättar i sin nyligen utgivna hi¬
storik över kvinnorösträtten. Susan B.
Anthony kunde säga så, och Ann Mar¬
gret Holmgren har också rätt att säga
det. Dessa två och många med dem ha
visat, att de icke kunde misslyckas.
Men vem har väl givit kvinnorna i all¬
mänhet, dig och mig, rätt att utan vi¬
dare göra dessa ord till våra? Sannin¬
gen är väl ändå den, att failure is all¬
deles utmärkt väl possible. Kanske in¬
te om man ser kvinnosaken sub specie
aeternitatis eller räknar med århund¬
raden. Men ett nog så kännbart bak¬
slag kan alltid tänkas, och det kommer,
om kvinnorna slå sig till ro med det,
som nu vunnits, om de inte ligga i för
att komma i jämnhöjd med situationen,
om det inte finns några i de nya släkt¬

leden, färdiga att ta emot facklan och
föra den vidare.
Men det vore synd, om det skulle be¬

hövas trycket av en reaktion för att
väcka de unga till insikt om nödvän¬
digheten av att kvinnorna alltjämt bil¬
da en enig front, av att de gemensamt
ta itu med den nya situation, som upp¬
kommer då de få rösträtt. Därför att
det personliga trycket lättat, skrankor-
na fallit och en mängd skriande miss¬
förhållanden bortskaffats, får ingen
tro att inte kvinnorörelsen har bruk för
alla, som ha eld och kraft för mer än
sig själva. "Nu börjar det stora bygg¬
nadsarbetet" har en av ledarna, jag
tror det var Signe Bergman, sagt. Men
om det inte ska gå som med Babels
torn, så måste det ju finnas plan för
arbetet och fackutbildade arbetare.
Man skulle vilja säga till den unga

generationen i det sista numret av den
tidning den inte brytt sig så värst myc¬
ket om: lita inte på, att de vanliga pam¬
parna komma att sköta åt er det som
möjligen ännu behöver göras. Även
om de ville, kunna de dock icke uppnå
någonting utan kontakt med, utan
hjälp av de unga. Elin Wägner.

ta tänkbara jordmån, i ett vetenskap¬
ligt hem, där trots faderns erkända for-
skargärning, modern kanske ändå var
den mest kritiska och skeptiska intelli¬
gensen — har Hilma Borelius dock fått
känna på den andliga isolering, som
kan komma även den nutida kvinnliga
akademikern att gå igenom sin univer¬
sitetstid utan egentlig erfarenhet av det
som gör universitet mest lockande för
män, nämligen det kamratliga tankeut¬
bytet. Här hjälper ingen lagstiftning,
endast en omdaning av mäns och
kvinnors sätt att se på varandra, som
lagstiftningen bara kan förbereda. Och
de som varit med om att påskynda för¬
beredelsen, få ofta inte vara med om
resultaten.
Men sådana naturer som hennes bli

icke endast isolerade från män — de bli
det i viss mån även från kvinnor. De¬
ras vetenskapliga bildning och deras
kritiska läggning, deras partilöshet och
deras förakt för slagord och gottköps-
visdom, gör att de i regel bli mera be¬
undrade av än förtroliga med alla de
små lättpåverkade och otränade kamra¬
ter, som de sociala arbetet för dem
tillsammans med. Och eftersom
just deras starka solidaritetskäns¬
la gör dem ömtåligt skarpsyn-
ta för svagheterna hos dem de
vilja hjälpa, se de sig ofta i det
obehagliga läget att nödgas göra front
åt två håll, "vända ryggen åt den nya
skolan och visa tänderna åt den gamla."
Det är ungefär samma hållning Hilma
Borelius ofta nödgats intaga inom den
krets hon i religiöst avseende obetingat
tillhör — den nyprotestantiska. Redan
i världskrigets början sade hon modigtut något av den berättigade kritik mot
de kristnas hållning i fredsfrågan, som
nu från kyrkofientligt håll gör sig allt¬
mera gällande.
Hilma Borelius har aldrig samlat till

ett helt sina många uppsatser i kvinno¬
saken; cle ligga nu strödda på flerfal-
diga håll. Men var man finner dem,känner man igen dem utan att behöva
se författarenamnet — uddiga, preg¬nanta och obarmhärtigt logiska somde äro. Inom hela vår kvinnorörelsefinns icke en stil, så originell som hen¬
nes, om man undantar Emilia Fogel-klous, och i den gedigna vetenskaplig¬het, som alltid ligger bakom, finns in¬
gen svensk kvinna, som kan mäta sigmed henne.

. Ku stunda ljusare tider, vi gå rasktmot de höjder man så länge sökt ute¬
stänga oss från, dimmorna skingrasoch vi andas lättare Vi önska Hilma
Borelius, j att nu på sin middags¬höjd, befriad från allt kvinnosaksar-oete, fa ge oss vad endast hennes spe¬ciella träning, som vetenskaplig filo¬sof, estetiker och ädel, livserfaren tän¬kare kan vara i stånd att ge.

Lydia Wahlström.



RÖSTRÄTT FOR KYINKOR N:R 15

Då tidningen Rösträtt för Kvinnor
efter åtta år med detta nummer nedläg¬
ger sin verksamhet ber Redaktionen att
härmed få rikta sitt varma tack till tid¬
ningens läsare landet runt och till alla
dem som med intresse och sina värde¬
fulla inlägg och artiklar bidragit till
tidningens innehåll.

REDAKTIONEN.

Likställighet mellan män
och kvinnor i England

och Tyskland.
I förra numret av Rösträtt för Kvin¬

nor redogjorde undertecknad för det
lagförslag, som skulle tillförsäkra de
engelska kvinnorna den fulla likställig¬
heten med män på det politiska livets
och de civila statstjänsternas alla om¬
råden. Detta förslag, som gått igenom
i underhuset med stor majoritet, blev i
överhuset avslaget och ersatt med ett
regeringsförslag, som dels borttog de
lika rösträttsvillkoren, dels gjorde
kvinnornas tillträde till de civila äm¬
betena beroende på de sittande regerin¬
garnas godtycke.
I underhuset dit denna regeringspro¬

position skickades efter dess antagande
i överhuset, såg det ut som om så vä¬
sentliga ändringar och förbättringar
skulle bli införda i förslaget, att det
skulle blivit jämngott med det förra,
av arbetarpartiet inlämnade, varför re¬
geringen blev ängslig pch genom diver¬
se parlamentariska manövrer lyckades
hindra frågans behandling innan huset
skildes åt för höstferierna.
Nu har underhuset åter sammanträtt,

och regeringsförslaget har behandlats
och antagits. En del ändringar och
förbättringar ha även gjorts, dock ej
så genomgripande, som man vid förra
tillfället hade skäl hoppas. Detta be¬
rodde dels på att en hel del medlemmar,
som skulle stödja ändringsförslagen,
ej hunnit tillhaka från sina hemorter,
dels på att lord Robert Cecil, som hade
en stor del av ändringsförslagen på sin
lott, blivit sjuk och icke kunde vara
närvarande.
De förbättringar, som' nu antogos,

voro:

1) I själva huvudstadgandet angåen¬
de "statstjänsterna (den står anförd i
förra numret av Rösträtt för Kvinnor)
ha insatts orden "eller äktenskap", så
att det nu heter: Ingen skall genom
sitt kön eller genom äktenskap uteslu¬
tas från någon som helst offentlig
funktion o. s. v. Detta gör slut på det
till sina följder ofta mycket ledsamma
bruk, som florerat i England, liksom
här, att en kvinna, som gifter sig, där¬
med måste avträda från sin befattning
— det är alltså en viktig och väsentlig
ändring.
2) Det förbehåll till detta stadgande,

som citerats i förra numret av tidnin¬
gen, har ändrats dithän, att de grunder
regeringen skall kunna besluta röran¬
de kvinnors anställning i statstjänst
och villkoren föt4 sådan anställning icke
längre kunna fastställas definitivt av
regeringen ensam utan måste under¬
ställas parlamentet.
3) En bestämmelse om underlättande

för kvinnor att erhålla tillträde till ad¬
vokat-(solicitor) yrket.
4) En bestämmelse som lägger det i

universitetens egen hand att meddela
kvinnor alla lärdomsgrader.
5) Slutligen voterade underhuset in

igen bestämmelsen om kvinnliga pärers
rätt att ta säte i överhuset.
Med dessa ändringar går nu försla¬

get tillbaka till överhuset. Det anses
sannolikt, att överhuset skall godkänna
dem, men säker kan man aldrig vara.

De tyska kvinnorna ha upplöst sin
rösträttsförening under uttalande, att
med de bestämmelser, som nu intagits
i den nya tyska grundlagen av den 31
juli d. å., kvinnorna erhållit den fulla

Kvinnorna i kyrkans tjänst.
Inom alla kyrkosamfund utom det ro¬

merska är "kvinnofrågan" f. n. aktu¬
ell.
Den romerska kyrkan menar sig ha

en slutgiltig lösning av frågan genom
nunneordnarna. Men detta är ju helt
visst ingen lösning av saken, som kan
stå sig inför ett modert kvinnomedve¬
tande, ty här gäller ju tydligen endast
att bruka kvinnokraften i kyrkans
tjänst utan att därmed ge kvinnan ut¬
rymme som individuell personlighet
eller ge henne någon som helst delak¬
tighet under ett ämbetes ansvar i kyr¬
kans funktioner. Nunneväsendet i den
romerska kyrkan betecknar ju också
vid sitt införande under medeltiden ett
bestämt avbrytande av den gammal¬
kyrkliga traditionen, som åt kvinnan
inrymde ett verkligt kyrkligt ämbete:
diakonissans. Strävandena i våra da¬
gar äro följaktligen mera i släkt med
vad som rymdes inom den gammal¬
kyrkliga traditionen under de första
fem å sex århundradena än med hela
den åskådning, som uppstått inom
Roms praxis.
Diakonissa betydde nämligen i äldsta

tider något helt annat än vad det nu
gör, vilket synes redan därav, att hon
mestadels invigdes till sitt ämbete av
kyrkans officiella organ, biskoparna.
Till hennes kall hörde t. o. m. vissa
kyrkliga funktioner i samband med
sakramentsförvaltningen. Hon assiste¬
rade t. ex. vid kvinnors dop samt
kringhar och meddelade till de sjuka
de vid kyrkans altare invigda sakra-
mentshåvorna.
Inom den evangeliska kristenheten

återuppväcktes på nytt diakonisskallet
för omkring 100 år sedan. Ehuru den
evangeliska diakonissans ställning
ofantligt långt mera än nunnans lik¬
nar diakonissans i den äldsta kyrkan,
så möta vi ej helller här ett fullt åter¬
upplivande av den gammal-kyrkliga
traditionen. Ty diakonissan i kärleks¬
tjänst, sådan vi se henne, innehar näm¬
ligen ej ett officiellt inorgariiserat
kyrkligt ämbete. Hon får sin utbild¬
ning och invigning vid anstalter, som
i regel stå rätt fria gent emot de offici¬
ella kyrkliga organen, hon bindes allt¬
jämt vid sin anstalt i fråga om arbets¬
plats och arbetsvillkor m. m., och hen¬
nes funktioner äro icke blott genom
praxis utan som det vill synas princi¬
piellt begränsade till sjuk- och fattig¬
vård o. d.
Därför är det ej så underligt, att man

i dessa för kvinnovärlden så betydelse¬
fulla tider nu även vänder»sig till kyr¬
kan och frågar, om ej här en utveckling-
till mera aktivt användande av kvinno¬
kraft i kyrkans tjänst är att emotse.
Att kyrkan för sin del skall komma att
j akande besvara denna fråga, torde va¬
ra troligt, liksom ock att man därvid
kommer att söka anknytning till den
gammal-kyrkliga traditionen med fullt
kyrkligt invigda och med mer än sjuk-
och fattigvård betrodda kvinnor. Men
under det att de flesta synas finna den¬
na ordning tillräcklig, höjas ock röster,
som peka hän mot en så långt gående
utveckling, att man kommer till kvinn¬
liga präster.
I England har man betydligt arbetat

med saken. Ärkebiskopen av Canter¬
bury tillsatte år 1917 en kommitté med
både manliga och kvinnliga medlem¬
mar, vilken lagt fram ett rätt digert be¬
tänkande. Man nöjer sig dock här med
att göra förberedande historiska utred¬
ningar som ett underlag för vidare
praktiska undersökningar.
I Danmark har frågan blivit särskilt

aktuell, därför att den tydligen påtvin¬
gats de kyrkMga organen under en kon¬
flikt mellan kyrkoministeriet och de
andliga myndigheterna.
I Sverige åter ha som i England de

kyrkliga organen själva tagit initiativ
till frågans behandling, i det att bi¬
skopskonferensen i år tillsatt en kom¬
mitté för att utreda frågan om kvinnor
i kyrkans tjänst. Kommittéen, som en¬
ligt förljudande, just i dagarna skall
börja sitt arbete, består av biskopen i
Härnösand, doktor Ernst Lönegren,
ordförande, kyrkoherden i Norrbärke,
teol. kand. Axel Ihrmark, lektorn vid
Högre lärarinneseminariet, doktor Ad.
Ahlberg, ärkebiskopinnan, fru Anna
Söderblom och lärarinnan vid Sigtuna¬
stiftelsen, fröken Gertrud Aulén. Ett
ingalunda oviktigt skede i frågans be¬
handling hos oss torde bli diskussionen
om "Kvinnokall i kyrkans tjänst" å Di¬
akonistyrelsens sociala kvinnokongress
i januari, väl det första tillfälle, då frå¬
gan mera offentligt tas under debatt
från kvinnohåll.
Man kan utan tvivel förutsäga, att

frågan för vårt vidkommande torde bli
både kinkig och svårlöst. Den blir det
nämligen mera, i samma mån man har
att göra med ett verkligt kyrkosam¬
fund. (Det är att observera, att de hit¬
tills omtalade s. k. kvinnliga prästerna
i Amerika egentligen närmast motsva¬
rande våra predikanter, alla tillhört
nonkonformistiska sammanslutningar.)
Att frågan just inom de stora samfun¬
den nu kommit upp, bevisar emellertid,
att den är högaktuell. Här förtjänar
ock att antecknas, hur kvinnor i senare
tid alltmer börjat anställas direkt i
kyrkans tjänst på helt nya arbetsfält.
Vi ha ju inom den svenska kyrkan t. ex.
flera kvinnliga ungdomssekreterare för
att ej nämna alla i frivilligt kyrkligt
församlingsarbete engagerade kvinnor.
Det torde alltså icke behöva väntas

någon verklig strid rörande kvinnans
officiella anställande i kyrkans tjänst,
om också många redan häruti se något
högst betänkligt. Strid kommer däre¬
mot att uppstå kring frågan om kvinn¬
liga präster. Rent principiellt torde
inga verkligt bärande skäl kunna före¬
bringas emot saken, men många skäl
av annan art skjutas i förgrunden. Vi
människor äro nu en gång mera kon¬
servativt lagda, när det gäller sådant,
som har med det religiösa att skaffa, än
vi tro. Men även om frågan är svår,
tränger den sig fram och kommer väl
att även inom de stora kyrkosamfun¬
den så småningom nå en tillfredsstäl¬
lande lösning, sådan som tiden och lä¬
get det kräver. Troligen få väl de sto¬
ra kyrkorna härvidlag arbeta i samför¬
stånd. Och tills vidare må vi nöja oss
med, att frågan dock är "på marsch".

Ester Lutteman.

likställigheten på alla punkter, i verk¬
ligheten äro världens friaste kvinnor.
Den tyska grundlagen säger i sin

108:de paragraf, att män och kvinnor
principiellt (grundsätzlich) äga samma
medborgerliga rättigheter och plikter.
De kvinnliga medlemmarna av tyska

riksdagen begärde, att ordet principi¬
ellt här skulle utgå, emedan de befara¬
de, att det skulle bli inkörsporten för
sådana "grunder", som omnämnas i vår
egen grundlag, och som nu också det en¬
gelska regeringsförslaget vill införa;
och som endast tjäna till att begränsa
och inskränka kvinnornas rättigheter

på alla möjliga punkter. Det gick emel¬
lertid icke att få den struken.
Rösträttsorganisationens ordförande,

fru Marie Stritt, som skriver om dessa
förhållanden i Jus Suffragii, anser
emellertid kvinnorna åtminstone på tre
punkter garderade mot sådana inskrän¬
kande grunder, nämligen:
1) med avseende på den politiska och

kommunala rösträtten;
2) med avseende på kvinnornas till¬

träde till statens 'ämbeten, därigenom
att i paragraf 128, som handlar om ci¬
vila befattningshavare, utryekligen fö¬
reskrivits att "alla undantagslagar mot

Vad säga kvinnorna själva?
I n:r 14 av tidningen Rösträtt för

Kvinnor framställes en för oss kvin¬
nor högst viktig fråga, den om bildan¬
det av — ett neutralt kvinnoparti. Helt
säkert ha många kvinnor i all stillhet
tänkt något ditåt, icke minst under¬
tecknad, som nu känner det som en

plikt att framlägga sin åsikt om saken
och i hopp om, att den allvarligt upp¬
tages till övervägande.
Vid utredandet av frågan måste man

ta sikte på två ting: behovet och för¬
verkligandet.
Alltså i första rummet frågan: Be-

höves verkligen ett neutralt kvinno¬
parti? På denna fråga synes mig att
svaret obetingat måste bli ja, och en
kort motivering därför vill jag »söka
åstadkomma.
Vid kvinnornas inträde i det politiska

livet komma många svårigheter att
yppa sig för dem. Många äro politiskt
okunniga, de allra flesta äro oerfarna,
blott få tränade för detta. Kvinnorna
behöva hålla tillsammans till stöd för
sina representanter och framför allt
för att få till stånd upplysande utred¬
ningar av samhällsfrågor. Man kan in¬
vända, att sådan upplysning kan erhål¬
las inom de olika partierna. Ja, men
den är partifärgad och kan mången
gång vara förvillande. Man bör komma
ifrån att se samhällsfrågor endast ur
partisynpunkt. Tyvärr sker det alltför
ofta i våra dagar, då man i första rum¬
met driver partiernas sak och ibland
på samhällets bekostnad.
Inom det neutrala kvinnopartiet

skulle kvinnorna få en vidare syn på
samhällsfrågor genom att få dem be¬
lysta från olika sidor och på samma
gång få aktning för oliktänkande och
komma ifrån den naiva ståndpunkten,
att sanning och rättfärdighet endast
finns inom ens eget parti. Genom en
neutral belysning av samhällsfrågor
skulle ett självständigt politiskt tän¬
kande så småningom framväxa och

kvinnliga befattningshavare skola upp¬
hävas";
3) med avseende på kvinnornas ställ¬

ning inom äktenskapet; här har i den
paragraf, som handlar om familjen, till¬
lagts satsen, att "äktenskapet är base¬
rat på lika rätt för båda könen".
Av vidare bestämmelser, som intagits

i grundlagen, kan också märkas en som
säger: "Moderskap har rätt till statens
skydd och omvårdnad" — en princip,
som hör få fundamental betydelse för
både gifta och ogifta mödrars ställ¬
ning.
Från socialdemokratiskt håll före¬

slogs också, att kvinna, som var mor
till ett utom äktenskap fött barn, skulle
äga laglig rätt att kalla sig fru; försla¬
get antogs i två läsningar, men utmön¬
strades igen i tredje läsningen, emedan
det ansågs vara av alldeles för speciell
natur att införas i grundlagen; det an-
tages däremot skola komma in i en sär¬
skild lag om utom äktenskap födda
barns ställning, som är under behand¬
ling.
Frågan är nu hur det kommer

att taga sig ut, med dessa grund-
lagsenliga rättigheters överförande
i det verkliga livet. Härför be¬
hövas nya eller ändrade lagar
på ett stort antal områden, och det
kan bli mången kamp för de tyska
kvinnorna, innan deras verkliga sam¬
hällsställning nått upp "i höjd med för¬
fattningen. Den egentliga tyska kvin¬
nosaksföreningen, Bund deutschet
Frauenvereine, har icke heller upplöst
sig, utan fortsätter sitt arbete. Det ät
nog nödvändigt. Ingen får något gra¬
tis i denna värld, allra minst vi kvin¬
nor; vilja vi uppnå något, måste y
kämpa för det — men man kämpar 3U
betydligt bättre med rösträtten än utan
densamma.

Anna Wickselll.
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Lönen och arbetet.
Ett möte med danska gäster bland talarinnorna.

verkligt politisk övertygelse, grundad
\på insikt, bildas.
\ Vi kvinnor äro nu ej så litet parti-
bi, tna, och hjärtevarma, som vi äro, bli
vi- lätt fanatiska anhängare av vårt
parti och hindras därigenom att vara
rättvisa mot andra partiers anhängare.
Ett neutralt kvinnoparti måste vida¬

re se till, att kvinnorepresentanterna
ej förgås i det träsk, som bildat sig i
vårt politiska liv. Det är en vital an¬
gelägenhet, att de största ansträngnin¬
gar göras för att upprensa detta, så att
det politiska livet ej helt fördärvas ge¬
nom en alltjämt fortgående förgiftning.
Men för att detta skall kunna ske, mås¬
te kvinnorepresentanterna ej bara vara
speciellt begåvade för sitt värv, utan
också de bästa karaktärer. Detta har
ej så sällan utelämnats, när det gällt
män, men borde aldrig glömmas, då det
gäller ett så högt värv. Hade detta
gjorts, så hade det politiska livet ej bli¬
vit förgiftat.
Kvinnorna böra ej trampa männens

politiska stigar, där de ej äro goda, och
det är ofta fallet, utan i stället söka
bryta nya vägar, torka ut det politiska
träsket och angripa dunkla vråars
spindelvävar. Helt säkert skola de med
tiden få hjälp av de bästa männen, vil¬
ka nog nu med sorg se det politiska
livets urartning. Kvinnorna med sina
starka etiska krav höra bli samhällsli¬
vets salt, liksom de äro det i det enskil¬
da livet i många fall.
Man talar i våra dagar om parla¬

mentsleda, men den är ingenting mot
partiledan hos de kvinnor, som gått till
djupet av tillståndet i partierna.
Behovet av ett neutralt kvinnoparti

synes mig påträngande nödvändigt och
bör alls icke hindra arbetet inom det
egna partiet. Men huru åstadkomma
ett sådant? Detta är alls icke svårt.
Den fasta grunden ha vi i rösträtts¬

föreningarna. De innesluta inom sig
kvinnor av olika politiska åskådnin¬
gar, vilka troget hållit tillsammans i

■■ arbetet för ett—sfort mal: rösträtten.
Skulle det ej kunna tänkas, att de skul¬
le kunna hålla tillsammans i och för
ett större mål — utdanandet av kunni¬
ga och goda representanter, vars karak¬
tärer skulle kunna stå emot de politis¬
ka vindkasten. Representanter, besjä¬
lade av den bästa vilja att vårda sam¬
hällets angelägenheter — ej exponen¬
ter av okuvlig ärelystnad, för vilka
alla medel att komma fram, äro goda
nog. Rosalie Lindgren.

Tjuguen kvinnoföreningar hade på
initiativ av Fredrika-Bremer-Förbun-
det inbjudit till ett möte den 10 novem¬
ber i K. F. U. M:s hörsal i Stockholm
för att göra uttalande i frågan om lika
lön för lika arbete. Danmark, som var
före oss i fråga om rösträtten, har
också föregått oss i denna fråga, och
med sann systerlighet hade två danska
damer kommit hit för att med sina
vittnesmål stärka vår sak.
Vid öppnandet av mötet hälsade ock¬

så fru Agda Montelius med tacksamma
ord dessa våra gäster välkomna.
Den första talarinnan var yrkesin-

spektrisen fru Julie Arenholt, ordfö¬
rande i Dansk Kvindesamfund, som
redan förut är känd hos oss. Det är
inte ett ensidigt kvinnosaksintresse,
började talarinnan, som väckt detta
rop, sam nu går över världen, det är
ett krav till gagn för hela samhället.
Rätt till lika utbildning, lika rätt till
arbete och rätt till lika lön, dessa tre
höra ihop. Att kvinnorna hos oss ny¬
ligen förvärvat rösträtten har givit
oss kraft, utan den hade vi i Danmark
icke fått denna nya lönelag, som träd¬
de i kraft den 1 oktober, antagen.
Ehuru vi nog hade hemliga motstån¬
dare, vågade intet parti vara emot oss,
och i våra kvinnliga medlemmar i
riksdagen hade vi ett kraftigt stöd, li¬
kaså hos våra kvinnliga stadsfullmäk¬
tige. Men först och främst i alla våra
organisationer — anställda i järnväg,
telegraf o. s. v. — intet tal om kom¬
promiss förnams från dessa håll: hell¬
re nederlag nu och sedan uppta saken
på nytt. Vi fingo de manliga medlem¬
marna med oss — alla utom folkskol¬
lärarna. Dansk Kvindesamfund ord¬
nade stora möten, och vi avgåvo peti¬
tioner mot "Lön efter Kön". Den sto¬
ra lönekommittén, i vilken även fanns
en kvinnlig medlem, inhämtade yttran¬
den från administrativa verk och in¬
rättningar, dessa yttranden utföllo
ganska skiftande, men kommitténs ma¬
joritet uttalade sig dock för oss. Efter
alla de teoretiska diskussionerna förde
vi kvinnor saken in på praktiska linjer
och formulerade vår sats sålunda: lika
lön för alla av staten anställda män
och kvinnor av alla grader i samma
tjänsteställning.
Kommittén hade att även yttra sig

om löneprincipen, varvid ett förslag
framkom, att grundlönen skulle vara
lika för alla och sedan skulle ett till-
lägg göras enligt barnantal. Men här¬
emot opponerade sig männen inom
kommittén, de ville ej veta av barn-
uppfostringsbidrag, och förslaget föll.
Behovsprincipen har många fel: den
är irrationell, ty lön måste utfalla en¬
ligt arbetet, och den motarbetar sig
själv därigenom att myndigheterna
komma att föredra den ogifta om ock¬
så mindre skicklig; ute i det fria för¬
värvet är den dödsdömd, ty skall en
person med många barn lönas högre,
så antas hellre den som har få barn.
Denna fråga kan lösas genom skatte¬
lindring eller på annat sätt, men sta¬
ten har ej att göra med den såsom ar¬
betsgivare utan som beskyddare. Ta¬
larinnan uppmanade till betänksamhet
inför behovsprincipen och slutade med
en önskan om att svenskorna måtte
snart nå. till samma mål som det hen¬
nes landsmaninnor uppnått.
Fröken Anna Westergaard, assistent

vid de danska statsbanorna och styrel¬
semedlem i Dansk Kvindesamfund, gav
en livlig, ofta roande skildring av den
i Danmark redan 20 år gamla striden
för lika lön för lika arbete. Staten har
alltid visat sig ha stort behov av det
kvinnliga arbetet men varit lika spar¬
sam när det gällt att ersätta det som
den varit i fråga om avancemangen.
Motståndarna till kravet anförde som

skäl att kvinnorna voro mindre arbets-
dugliga och klenare, men vi svara här¬
på, att vill man döma efter detta, får
man vänta tills de under en generation
haft samma lön och kunnat leva som
männen. Säger man att de ej göra ett
lika gott arbete, svara vi, att alla män
göra inte heller ett lika gott, och man
vill väl inte påstå, att t. ex. alla lärare
updei^isa .väl och alla lärarinnor min¬
dre väl. Påståendet att en kvinna kan
leva billigare kan endast bemötas där¬
med, att då måste man också mena, att
hon kan leva sämre, och skall hon läm¬
na sin verkliga arbetskraft, bör hennes
fritid icke belamras med sysslor för li¬
vets nödtorft. De svar, som ingåvos
från administrationerna voro till ytter¬
lighet motsägande; kvinnorna sakna
ansvarskänsla, sades från ett håll, de
ha högre sådan än männen, sades från

ett annat: de lida brist på omtänksam¬
het, de ha mera omtänksamhet; så län¬
ge de äro unga gå de upp emot männen,
först när de bli äldre kunna de jämn¬
ställas med männen, o. s. v. Majorite¬
ten inom kommittéen beslöt att bortse
från dessa svar, men minoriteten bygg¬
de sitt avslag på dem med det tillägget,
att en klok kvinna kan alltid få en li¬
ten lön till att räcka till. Således: kvin¬
nornas duglighet att leva i fattigdom
bör hålla dem kvar i lägre lön.
Lön efter kön är mer än en penning¬

fråga, den har skadat kvinnorna mer
än pengars värde, ty de innebär ett un¬
derkännande. Vi vilja inte utgöra en

billigare arbetskraft, och männen bör¬
jade inse att det ej var nyttigt för dem
att vi voro en sådan. Vi samarbetade
med kommittéen, vi hänvände oss per¬
sonligen till riksdagen, vi förklarade,
vi skrevo, intet parti vågade ställa sig
emot oss, och sedan den radikala vän¬
stern framlagt förslaget och det gick
igenom, vunno vi den största seger vi
ernått sedan vi fingo rösträtt.
Efter de danska talarinnornas anfö¬

rande, vilka båda mottogos med livligt
bifall, gav fru Anna Johansson-Vis¬
borg en redogörelse för de svenska in-
dustriarbeterskornas i sanning hårda
lönekamp och det motstånd de rönt ej
endast från arbetsgivare utan också
från de manlig-a kamraterna. När de
1909 inlämnade en motion till landsor¬
ganisationens kongress löd svaret, att
rätten till lika lön ville man i framti¬
den understödja, men att vid avtalen
vara med om att kräva denna lika lön
ville man dock ej. De nödgades såle¬
des fortsätta och inlämnade en ny mo¬
tion 1917; i någon mån äro lönevillko¬
ren nu förbättrade, och i en del fack¬
föreningar, såsom typografernas och
tobaksarbetarnas m. fl. är likställighe¬
ten erkänd. Sämst ha emellertid de i
statens och kommunens tjänst anställ¬
da kvinnorna det ställt; talarinnan gav
bevis härpå genom att anföra lönerna
.vid. sinnessjukanstalterna, vilka äro i
hög grad olika för de manliga och
kvinnliga vårdarna. Kvinnorna ha att
i kampen begagna sig av kollektivavtal
och av sin nya politiska makt, när de
fullt ernått den, men först och sist av
solidaritet, av att hålla samman i en

kedja, som ingen kan bryta.
Den sista talarinnan var fru Anna

Wicksell, som åtagit sig att redogöra
för de statsanställdas lönevillkor, men
funnit att detta måste vara olösligt,

MAMSELL CECILIA.
En kvinnotyp i utdöende.

Av Frigga Carlberg.
Det var efter ett diskussionsmöte om "Li¬

ka lön för lika arbete", där kunniga, mål¬
medvetna och klartänkta äldre och yngre
kvinnor uttalat sina åsikter i den aktuella
frågan, som jag i tankarna kom att anställa
en jämförelse med en annan tids kvinno¬
typ. Det är en sådan jag här ber att få
teckna.
Tidpunkten är början av 1860-talet och

platsen en liten småstad vid västkusten. I
ett av de små envåningshusen vid den
långa rännstenskantade gatan med den
knaggliga stenläggningen synes i ett fönster
bakom handbroderade tyllgardiner ett åld¬
rigt kvinnoansikte, omramat av ett brett
svart sammetsband, som omsorgsfullt göm¬
de varje hårstrå. Mamsell Cecilia, som den
gamla damen i fönstret vanligen "kallas,
känner sig mycket olycklig över sitt vita
hår, som ju tyder på ålderdom och denna
var ännu på 60-talet en stor olycka för en
ogift kvinna.
Mamsell Cecilia bodde i föräldrarnas hus

med den gamla förvuxna pch vanskötta
trädgården samt hade 300 kronor i hyresin¬
komst att leva av, vilken summa den av fa¬
dern utsedde förmyndaren hade om hand
och portionerade ut till henne i en eller
två, högst tre riksdalers sedlar. Hyllorna i
skafferi och skåp voro ofta tomma, men det
gick väl an att svälta — "bara ingen vet

om det". Stina — trotjänarinnan från för¬
äldrahemmet — var inte lika resignerad
och hon föreslog en lag matmodern att få
sälja några alnar tyllspetsar, som ligger till
ingen nytta i mamsells byrålådor.
Efter mycken tvekan fick Stina tillåtelse

att bjuda ut spetsarna men med sträng till¬
sägelse att ej för någon yppa vem som till¬
verkat dem. Mamsell Cecilias ställning
som borgmästaredotter tillät henne icke,
ansåg hon, att arbeta för betalning, det var
ju rent av ett brott mot fjärde budet — att
bringa skam över sina döda föräldrars min¬
ne. Men sedan Stina bedyrat att ingen le¬
vande själ skulle förmå henne att säga vem
som sytt spetsarna gav hon med sig. Och då
första besöket inbragte över två riksdaler,
kokades en extra kopp kaffe till firande av

framgången. Det var rent märkvärdigt vad
folk börjat få smak för handsydda tyllspet¬
sar och det dröjde ej länge innan det under
årens lopp samlade lagret började minskas
och mamsell Cecilia måste vara ännu fliti¬
gare med nålen. Men så blev det klent med
synen och sömmen blev ojämn med över¬
hoppade hål här och var. Det gamla ansik¬
tet i fönstret såg ännu mera spöklikt ut,
skolbarnen ryste och nego ännu djupare,
när de gingo förbi och blickade in i de stir¬
rande ögonen. Till och med gubben Lind,
brevbäraren, som i så många Herrans år
visat henne sitt missnöje med den stående
dagliga frågan efter brev och om det ej va¬
rit en ung herre med diligensen, mildrade
tonen då han svarade. I stället för att mutt¬
ra "gamla spektakel — ung herre, kan tro?"

mumlade han medlidsamt "stackars männi¬
ska, kan inte vår Herre låsa upp för hen¬
ne?" — Gubben blev snart bönhörd, det gam¬
la ansiktet försvann från fönstret, den för¬
väntningsfulla blicken hade slocknat för
alltid och mamsell Cecilia låg på dödsbäd¬
den. —- "Draget från fönstret har förstört
ögonen", sade: doktorn, "det fina spetsarbe¬
tet var alltför ansträngande för så gamla
ögon", sade stadens damer, som för en spott¬
styver tillägnat sig frukten av hennes ar¬
bete. Stina kom kanske sanningen närmast
då hon sade: "hon har fällt för många tå¬
rar, så som hon väntat och längtat över
sextio år".
Olyckan omgav nu mamsell Cecilia med

en gloria vari hennes löjliga sidor förblek¬
nade och det blev tal om vad som kunde gö¬
ras för henne. Fruarna skickade läckerhe¬
ter från sina kök och de unga flickorna och
barnen plockade blommor. Men det var in¬
te nog, tyckte de, och så var det en försla¬
gen 14-åring, som en afton knackade på
köksdörren och frågade Stina, om hon trod¬
de att mamsell Cecilia skulle tycka om att
man läste högt för henne. Anbudet lyfte
en sten från Stinas hjärta. Högläsning var

ej hennes styrka och "mamsell kunde ju ej
dö som en hedning".
Ett annat av Stinas bekymmer var —

snörlivet, som hon ej kunde förmå matmo¬
dern att lägga av. — "Då mister ju kroppen
sin f i g u r", förklarade den gamla.
Flickan, som bereddes till konfirmatio¬

nen, hade nog även tänkt sig religiös läs¬
ning, men mamsell Cecilia hade inga som

helst bekymmer för sin själs frälsning utan
bad sin unga lektris ta fram "Paul et Virgi-
nie" — på franska — ur det lilla bokskåpet.
Så kom turen till Corinne och Valérie. När
flickan brast i gråt vid läsningen*av Valé-
ries sorgliga kärleksöden, vann hon mam¬
sell Cecilias kärlek och förtroende ända där¬
hän att hon för henne öppnade sitt gamla
hjärtas hemlighet.
"Öppna min översta byrålåda", bad hon

en afton, "och tag fram ett litet svart skrin
med perlemoinläggning och ge mig en bok
som ligger där". Det var en liten avlång
Jbok, prydd med rosor och amoriner och in¬
skriften "Souvenirs d, Amitiéi
guldtryck. — Sedan hon smekt klenoden
med ömma händer, räckte hon den till flic¬
kan: "Den skall du få till minne av mig,
men en av verserna vill jag ha med mig i
graven — lova mig det. Den är enda teck¬
net jag äger på Carl-Vilhelms kärlek. Läs
upp verserna, så skall jag säga vilken jag
menar." —

Flickan bläddrade i de gamla gulnade bla¬
den, medan hon sökte bli herre över sin rö¬
relse. Det var så underligt, så tryckande
tungt alltsammans. Skenet från talgljusen
kastade ett spöklikt skimmer över den
sjukas bleka ansikte med de vid¬

öppna glanslösa ögonen, över fars
och mors silhuetter över sängen.
Spegeln med den utsirade, förgyllda ramen,

de högryggade, vitmålade stolarna och kla-
veret med de spinkiga benen och de basun-
blåsande änglarna på den nerfällda klaffen
framskymtade ur dunklet som vålnader
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även för en sakkunnig, något system i
avlönandet på detta arbetsfält får man
nämligen leta efter, "det har blivit så",
är förklaringen på förhållanden som
råda. Från att kvinnornas lägre betal¬
ning praktiserats i statens verk bar
principen spritt sig till det enskilda ar¬
betet. Bebovsprincipen är ej att föror-
la, talarinnan instämde med fru Aren-
holt, att den bör helt och hållet hållas
skild från lönefrågan och betraktas
som en statlig angelägenhet; dess ge¬
nomförande kan för övrigt aldrig åläg¬
gas enskilda, detta genomförande kan
möjligen ta form av barnpensioner. Vi
böra söka få gällande en lika pensions¬
ålder för män och kvinnor; i Finland,
Norge, Frankrike är denna ålder den¬
samma. Till grund för olikheten i lön
ligger en djupt rotad åsikt att kvinnor
ej kunna prestera samma arbete, som
män. Det är nödvändigt att hålla sam¬
man och ej ta emot något som vi känna
vara oriktigt, att man i förväg dömer
med ett underskattande av oss kan ald¬
rig tillfredsställa oss.
Även de båda sista talarinnorna av¬

tackades med livliga applåder av de
församlade, som till sist enhälligt an-
togo en resolution, varav vi anföra föl¬
jande slutreplik:
Svenska kvinnor och män, samlade

till möte i Stockholm för att hugfästa
likalönsprincipens genombrott i Danmark,
hoppas och förvänta — med blicken fäst
även på frågans internationella natur —att
vid pågående och kommande lönereglerin¬
gar de svenska statsmakterna samt vårt
lands övriga myndigheter liksom dess en¬
skilda arbetsgivare måtte skapa bättre och
lyckligare arbetsförhållanden genom att
ställa sig på likalönsprincipens och därmed
på rättvisans och den nationella förtänk¬
samhetens grund.

Social kvinnokongress i Stockholm.
Svenska kyrkans diakonistyrelse har ut¬

färdat inbjudan till en social kvinnokon¬
gress i Stockholm den 8—10 januari 1920.
Kongressens syfte är att samla kvinnor
från olika arbetsområden och ur skilda lä¬
ger till gemensam rådplägning omkring åt¬
skilliga av de viktigaste frågor och upp¬
gifter, inför vilka kvinnorna nu stå.
Programmet är uppgjort av diakonistyrel¬

sens sociala utskott, och kongressen inledes
med ett föredrag av ärkebiskopinnan Anna
Söderblom över ämnet: "Något om kvinno¬
kall i gångna tider och i vår tid". De olika
dagarna ha sedan var sin samlande huvud¬
rubrik: 1) Kvinnan och samhället; 2) Kvin¬
nan och hemmet; 3) Kvinnan och kyrkan.
Föredrag och inledningsanföranden komma
att hållas av talarinnor, framstående var
och en inom sitt område.
Sista dagens afton hålles avslutningshög¬

tid i Storkyrkan med tal av ärkebiskopen.
Program och upplysningar om kongressen

erhållas från Diakonistyrelsens byrå, Stock¬
holm, dit anmälningar om deltagande höra
sändas före den 20 dec., märkta "Kvinno¬
kongressen". Avgiften blir 5 kr., varav 3
kr. insändas vid anmälningen.

från en längesedan svunnen tid. Allt såg
så fruktansvärt gammalt och främmande
ut. Och dessa gulnade blad med potpourri-
doften tycktes tillhöra en annan värld.
"Nå barn, varför läser du inte?", frågar

den gamla otåligt.
Med gråt i rösten börjar flickan:

"Vad båta alla lyckans skänker,
När de ej delas med en Vän,
Hvars hjärta svarar dig igen,
Hvars sinne lika med dig tänker?
När tidens våld allt annat kränker,
Står Vänskapslagen helgad än.

Skrifvet till åminnelse af en Redelig Vän.
J. S."

"Af jordiskt godt hvartill vi fika
Är mestadelen föga värd.
Se! Purpurn blir af oro tärd,
Och plågan följer med den rika,
Den ro, som allraminst plär svika
I vänskap blifver oss beskärd.
Ty låt oss hennes lagar vörda
Och Offrom henne hjärtan opp,
Hon känns i Mot- och Megångs lopp,
Hon drar och lättar tidens börda;

Tack för god vakt!
Det är nog många som med vemod

och saknad hålla det sista numret av

Rösträtt för Kvinnor i sin hand. Det
gröna bladet har kommit till oss med
bud och upplysning om sådant som vi
behövt veta och betänka för att vinna
den samhällsanda och den ansvarskäns¬
la och solidaritetskänsla, som är förut¬
sättningen för att bli en verkligt
god samhällsmedborgare. Rösträtt för
Kvinnor har varit ett vederhäftigt och
sanningskärt blad. Det har varit vär¬
digt landets största och främsta kvin¬
noförening, vars organ det varit.
Och nu skall detta blad dö. — Varför?

frågar man. Därför att kvinnorna ej
ha känt det som en plikt att hålla det
vid liv. Prenumerationssumman har
aldrig varit stor nog att täcka kostna¬
derna. De frivilliga gåvorna ha varit
få och L. K. P. R:s hårt anlitade kassa
har ej förmått bära de ekonomiska bör¬
dorna. Det är den sorgliga sanningen.
Man kan ej avhålla sig från ett frukt¬

löst tankeexperiment: Hur lätt skulle
det inte i själva verket ha varit för
många hundra kvinnor att årligen av¬
stå tio kronor och mycket mer för att
uppehålla Rösträtt för Kvinnor — någ¬
ra "kondis"besök eller tårtor mindre
och vår tidning hade kunnat leva! Och
den hade behövt leva för att föra fram
de många och viktiga samhällsfrågor,
som böra utredas och belysas för kvin¬
norna, särskilt nu sedan de bli medan¬
svariga i vården av samhället.
Men det tjänar till intet att drömma

om större idealitet än den befintliga.
Det återstår nu blott att frambära ett
varmt tack till alla dem som nedlagt tid
och möda både på att hopbringa det ge¬
digna innehållet av aktuella och värde¬
fulla ämnen, behandlade i goda artik¬
lar och att omsorgsfullt korrekturläsa
och "ombryta" tidningen så att den fick
ett tilltalande utseende och blev lättläst.
Ingen som ej fått en inblick bakom ku¬
lisserna vid en tidnings iscensättning
kan ana hur mycket arbete, omtanke
och omdöme som kräves vid ett dylikt
företag.
Främst bland dem som förtjäna vårt

tack står Signe Bergman, som startade
Rösträtt för Kvinnor och i många år
var själen och ledaren i företaget.
Som redaktörer för tidningen ha

medverkat så goda krafter som Elisa¬
beth Krey, Ester Brisman och Gurli
Hertzman-Ericson, för en kortare tid
Vera von Krcemer samt under sista ti¬
den L. K. P. R:s sekreterare Signe Ja¬
cobson, som med osviklig* offervilja så
gott som ensam har burit redaktions¬
bördan, förutom det dryga sekretera¬
rearbetet.
Till alla dem ber jag att på mångas

vägnar få säga: Tack för god vakt!
Ann Margret Holmgren.

De Ljufsta nöjen vi här skörda
Bestå i Vänskap och i Hopp.

Skrifvet till åminnelse af en Redelig och
Tillgifven Yngling.

21 Martii 1819. F. M. R—i."

"Sörja bättre är än le,
Var därför glad jag vill Dig be.

Souvenir d' Amie.
Annette v. L."

Efter denna något ologiska, men välmen¬
ta minnesvers kom ett blad som bar spår
av flitigt bruk. Skriften var nästan utplå¬
nad av tårar, och det var med svårighet
flickan dechiffrerade följande bögstämda
utgjutelse:

"Hulda Flicka, Du som tände
Lågan i en Ynglings bjärta,
Känner Du väl bur den brände,
Blandande med sällhet smärta?
Evigt skall min Kärlek Dig tillhöra,
Evigt Minnet hviska i Ditt öra
Om en Kärlek varm som Solen
Vid den glödande Södra Polen.

Toujours le Méme.
19 Aprill 1813. Carl-Vilhelm M."

BergmaH-österbeigska samhällsknrsema.
Arbetet med samhällskurserna på oli¬

ka platser har under hösten pågått som
vanligt. Denna termin har först Söder¬
manlands län haft en kurs från den
4 okt.—19 nov. och för tillfället pågår
en kurs i Västmanland från den 22
nov.—12 dec. Denna kurs torde bliva
bland de sista, som anordnas av Berg¬
man-Österbergska donationsmedlen.
Möjligen kan en eller två kurser till
anordnas under vårterminen nästa år,
men sedan äro donationens medel för¬
brukade för sitt ändamål.
Under de åtta år som detta arbete på¬

gått har ett alltmer ökat intresse för
samhällsupplysning försports bland
kvinnorna och särskilt bland lands¬
bygdens kvinnor.
Hade ej Ikrisåren med sin dyrtid och

sina stegrade priser kommit, kunde
nog upplysningsarbetet pågått ett par
år till, men de alltmer ökade omkost¬
naderna senaste åren ha omöjliggjort
detta.
Men dessa år ha varit märkesår i

den svenska kvinnorörelsens historia.
Det har varit en ihärdig kamp, som
dock till slut krönts med seger, en se¬
ger, som man hoppas skall ha stor be¬
tydelse för kvinnorna.
Det torde vara få länder, där röst¬

rätten vunnit seger, där kvinnorna
med större samvetsgrannhet sökt för¬
bereda sig för sina medborgerliga rät¬
tigheter än i vårt land. Alla de sam-
hällskurser och upplysningsmöten, som
rösträttsföreningarna landet runt ha
anordnat, och de nu under de senaste
åren med Bergman-Österbergska dona¬
tionsmedlen systematiskt organiserade
samhällskurserna bära vittne därom.
Alla Sveriges län, med undantag av
två, ha tvenne gånger om genomplöjts
med samhälleligt upplysningsarbete.
Men allt detta arbete i tal och skrift,
som bedrivits bland kvinnorna, förplik-
tigar dem också att ta vara på vad de
hört och lärt och göra det fruktbäran¬
de, samt även att själva försöka att
skaffa sig ulA större kännedom om
samhället och dess lagar och förord¬
ningar.
I detta, det sista numret av Rösträtt

för Kvinnor, torde det vara på sin
plats att än en gång med tacksamhet
tänka på fru Martina Bergman-Öster¬
berg, som genom sin frikostiga dona¬
tion till upplysningsarbete bland Sve¬
riges kvinnor med vidsträckt förutse¬
ende såg vad de mer än väl behövde,
för vilket också många av dem uttryckt
sin stora glädje och sin tacksamhet.
Till alla de kursledare, som under de

gångna åtta åren nedlagt ett omsorgs¬
fullt och ofta ganska tröttande arbete i
samhällsupplysningens tjänst, frambä-
res ett varmt och hjärtligt tack.

Ebba Palmstierna.

En rörelse av den sjuka kom flickan att
se upp från papperet. Det gamla ansiktet
lyste som förklarat då hon sakta upprepade
versen.

"Är det inte vackert? Han var så poetisk
och han hade ett så ömt hjärta. När han
lämnade mig versen, kysste han min hand
två gånger. — 'Jag kommer snart igen', vis¬
kade han. Och det gör han nog när han kan,
men så ledsen han skall bli om han kommer
för sent och finner bara en grav — och jag
vill så ogärna göra honom ledsen." —

En vacker vårmorgon när solstrålarna
lekte titt-ut mellan äppleblommorna i den
gamla trädgården och sparvar och bofin¬
kar med larmande jubel hälsade vårens an¬

komst, kom befriaren, icke älskaren med li¬
vets tvivelaktiga lycka, utan de gamlas, de
tröttas och de besviknas bästa vän.
Mellan rosorna och myrtenkvistarna som

Stina satt i den dödas hand gömdes ett gul¬
nat stamboksblad, det dyrbara tecknet på
ungdomsvännens kärlek — "varm som so¬

len vid södra polen".
Hon som fick sitt elddop vid mamsell Ce¬

cilias dödsbädd har under det halvsekel,
som sedan dess förflutit, haft tillfälle iakt-

En rösträttens uppslagsbok.
Ann Margret Holmgren: Kvinnoröst¬

rättens historia i främmande läng¬
der i kortaste sammandrag. Ve>r-
dandis småskrifter N:r 228. Pr«is
50 öre.

I en av Verdandis bekanta småskrif¬
ter, på endast 72 sidor, är tecknad ett
stycke världshistoria av betydelsefull
och ingripande verkan, kvinnornas
rösträttshistoria i de främmande län¬
derna. Sakligt och överskådligt, utan
stora ord, lugnt och klart framställer
den vördade författarinnan kvinnornas
gripande, målmedvetna kamp för sin
egen frigörelse. Här och där ha de fått
förstående stöd av en del män, för det
mesta ha de fått lita på sig själva, på
sin egen kraft, på sin uthållighet och
överallt ha de stått på en fast grund,
nämligen på det rättmätiga i sin ford¬
ran.

Den lilla boken är spännande, som all
verklig dramatik, den flärdfria fram¬
ställningen griper genom allt det star¬
ka som ligger bakom, genom alla de
stora gestalter, vilkas livsverk skym¬
tar genom allt lidande, alla offer och
all hängivenhet som man anar. Kvin¬
nornas kamp var fredlig — undanta¬
gen endast suffragettrörelsen i Eng¬
land, som dock väsentligt förde frågan
framåt — och den slutade med seger,
men en fruktansvärt dyrköpt seger, ty
den blev delvis en frukt av kriget; det
hade upptäckts under kriget att kvin¬
norna gjort staten tjänster! Vad hade
de gjort förut?
Ytterst intressant är att läsa om

statsmännens olika bevekelsegrunder
för sin sympati för kvinnans politiska
rösträtt. Redan 1848 kunde inte Disra-
eli se några skäl varför kvinnorna skul¬
le sakna rösträtt i ett land, som styrdes
av en kvinna! Mr Wilson anser kvin¬
nans politiska rösträtt nödvändig både
för nationens samling och för uppbyg¬
gandet av en ny och fredlig värld. Mr
Bryan säger att männen böra i eget in¬
tresse rösta för kvinnans valrätt-, ty de
behöva kvinnornas hjälp, bl. a. för att
stoppa militarismens välde. Greve Kå-
rolyi är entusiastisk för kvinnans poli¬
tiska rösträtt på grund av hennes freds¬
kärlek, medan mr Asquith's ögon öpp¬
nats på grund av den nytta kvinnan
gjort staten under kriget.
Att Ann Margret Holmgren skriver

kvinnornas rösträttshistoria är symbo¬
liskt, hon har själv stått mitt i striden,
hennes brinnande ande har bidragit till
segern och nu vänta vi otåligt på hen¬
nes utlovade skildring över de långa
och tunga åren, som kvinnornas röst¬
rättshistoria i Norden upplevat.
Som motto över dessa båda skrifter

ville jag sätta de orden, som en gång
fälldes om Heliga Birgitta "hennes
maktlystnad var egentligen en längtan
att tjäna." Ellen W. Palmstierna.

taga att sådana kvinnor, som hennes gamla
vän, ej längre existera som typ, och varje
gång hon ser en kvinna hävda sin rätt som
människa, modig och stark, sann och varm
i sin vilja att tjäna mänskligheten, klappar
hennes hjärta av glädje över tid som är
— trots allt — och ännu mer över tid som
kommer och hon känner ett oemotstånd¬
ligt begär att till Rösträtt för Kvinnor, som
varit tolk för nutidens och framtidens kvin¬
notyp (— människotyp) säga ett varmt
tack.

Som bilaga till detta nummer av
Rösträtt för Kvinnor medföljer en pre¬
numerationsanmälan från tidskriften
Hertha. Då Rösträtt för Kvinnor ned¬
lägges med detta nummer, anbefalles
Hertha till våra prenumeranter. Tid¬
skriften utgives av Fredrika-Bremer-
Förbundet och har alltid befrämjat
kvinnornas intressen och följt med ti¬
dens aktuella kvinnofrågor både i hem¬
landet och utlandet.

Stockholm 1919, Ivar Hseggströms Boktryckeri A. B.
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Till

Prenumeranterna av Rösträtt för Kvinnor!

VÅR STORA rösträttsorganisation står efter räckor av års oförtröttat energifyllda strävan vid målet.Den politiska medborgarrätten är oss tillförsäkrad, om ock i praktiken ännu icke vår. Rösträttsstriden har
kunnat avblåsas.

Härmed har följt, att organisationens egen tidning icke längre har sin förut givna uppgift att fylla. Med ned¬
läggandet av övriga kampmetoder har också beslut fattats att Rösträtt för kvinnor med detta års utgång
upphör att utkomma.

Rösträttsfrågans lyckliga lösning betyder emellertid icke, att allt är väl beställt. Ännu återstår att i de många
speciella fallen bevaka kvinnornas intressen, innan den fulla ekonomiska och sociala likställigheten med männen
är uppnådd.

Som ensamt pressorgan . för de svenska kvinnosakssträvandena står nu tidskriften Hertha. Utgiven av

Fredrika-Bremer-Förbundet är dess uppgift att utanför allt partitagande samla kvinnorna i arbetet för de gemen¬

samma målens vinnande och bära fram deras önskemål och krav.

Under ansvaret av denna uppgift vänder sig nu Hertha med sin prenumerationsanmälan till de många
medlemmarna av rösträttsföreningarna. De behöva Hertha och Hertha behöver dem. I en tid, då det

politiska livet allt mera blint och hänsynslöst ombildar även rent sociala problem till partifrågor, göres det kvinnorna
behov att rädda så mycket som möjligt av det samhälleliga reformarbetet, icke blott de rena kvinnofrågorna utan
även spörsmål av mera allmän räckvidd, över till en neu trai plattform och från denna få ropa ut sin ståndpunkt,
fixera sina fordringar och arbeta för dessas realiserande. Partipressen kan aldrig bli den opartiske förfäktaren av

våra intressen, ensamt kvinnornas eget organ i pressen går självständigt till aktion för deras sak. För att göra
detta med verklig pondus fordras det dock, att de många kvinnorna stå fylkade bakom.
Det är att förvänta att de i rösträttsarbetet tränade kvinnorna känna detta och att därför, när nu deras egen

tidning lägges ned, de som prenumeranter på Hertha stödja denna och därmed också göra det möjligt för den
svenska kvinnorörelsens egen tidskrift att i största utsträckning bli det verkliga språkröret för de svenska kvin¬
nornas vilja och förhoppningar.

Vid sidan av sin stora huvuduppgift, att föra den svenska kvinnorörelsens talan i pressen, bereder Hertha
rum åt artiklar av kulturellt, litterärt och allmängiltigt intresse. De bästa kvinnliga pennor ha härvid medverkat.
1 en månatligt återkommande "Kringblick" framläggas företeelser av betydelse i utlandets kvinnovärld, och un¬

der rubriken "Notiser från bokvärlden" recenseras årets mera bemärkta böcker, framför allt de kvinnliga för¬
fattarnas.

Årets medarbetarlista upptager: Gertrud Almqvist-Brogren, Andrea Andreen-Svedberg, Hilma Borelius,
Fanny Ekenstierna, Anna Lenah Elgström, Emilia Fogelklou, Eva Fröberg, Anna Kleman, Ellen Kleman, Thyra
Kullgren, Sigrid Leijonhufvud, Elsa Lidman, Agda Montelius, Susy Silfverbrand-Erikson, Anna Sondén, Mathilda
Stael von Holstein, Nanna Swartz, Axianne Thorstenson, Sigrid Ulrich, Aiwa Uppström, Lydia Wahlström, Elin
Wägner, Anna Åbergsson.
Hertha utkommer med 10 häften om året. Prenumeration sker å närmaste postanstalt eller i

bokhandel. Pris för postupplaga: 1/1 år kr. 6:—; y2 kr kr. 3: 25; 54 år kr. 1:75.
Medlemmar av Fredrika-Bremer-Förbundet erhålla tidskriften till ett pris av kr. 5:— pr år, då prenumeration

sker å Fredrika-Bremer-Förbundets byrå, 48 Klarabergsgatan, Stockholm.

Redaktionen av Hertha.

Tr.-A.-B. Thnle, Sthlm 1919.
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