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JP osse^Brazdovä
har skrivit två självbiografiska böcker med världspopularitet, Den
oförlikneliga fångenskapen och Den brokiga frihe
ten. De som läst dem veta, att hon upplevat kriget pä nära håll och mitt i
krigsyran alltid hatat det. De minnas också hur hon i slutkapitlet av den
senaste boken, som handlar om en glädjefest i en italiensk by vid vapen
stilleståndet välsignade freden.
Denna artikel är skriven 17 år senare i hennes hem i det nya riket
Tjeckoslovakiet, som blev till genom och efter kriget. Hon bor nära dess
nordgräns, där krigshotet känns som en mara. Hennes ord kommer till
oss mättade med all Centraleuropas oro och skräck. Där finns dock
något annat i dem: vilja till revolt mot ödet och en förtroendefull vädjan
till de svenska kvinnornas energi och goda vilja.

antlig fridfull söndag — den första i
år med bägge pojkarna hemma. De
har kommit med goda betyg från lant
bruksskola och målarakademi — och nu
har de före lunchen gått ägorna runt med
sin pappa och konstaterat att allt var
ganska gott. Skördeutsikterna är betyd
ligt bättre än under de sista torra åren
— rågen står manshög i blom, humlen
skjuter raskt i höjden med den rätta
frisktgröna färgen. Folket som arbetar
med den på ackord, är lika tillfreds —
i år ser det verkligen hoppfullt ut —
nu ska det väl äntligen kunna bli en spa
rad slant över när hösten kommer. —
För en gångs skull ska väl både de och
deras arbetsgivare ha sluppit gno och
sträva förgäves!
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Vi har en söndagsgäst — en av hu
vudstadens mest framstående läkare och
vetenskapsmän som är husets vän. Vid
lunchen berättar han om ett sammanträ
de dit alla de ar dra professorerna av den
medicinska fakulteten också varit kallade
för att ofördröjligen diskutera en hög
viktig fråga. Enligt de upplysningar som
från krigsministeriet ingått till fakulte
ten har nämligen grannstaten nu hunnit
en sådan grad av fullkomning i kultive
ringen av vissa asiatiska epidemibaciller
samt deras effektiva och hastiga utbre
dande att det vore oförsvarligt och lätt
sinnigt av de hotade länderna att längre
uppskjuta förebyggande åtgärder.
De allvarligaste mått och steg hade beslutits — och bland dessa att professorer
na skulle specialisera sig på dessa farso
ter och fortast möjligt söka uppfostra en
stab av unga medicinare och sjukvårdare

som var vetenskapligt rustade att uppta
kampen mot dessa fiender in spe — mera
fruktansvärda än några andra.
Vad vår vän berättade stämde tyvärr
blott allt för väl överens med vad vi hört
från annat och trovärdigt håll om de väl
diga cementerade källare på andra sidan
gränsen sex mil fågelvägen från oss, där
miljoner råttor avlas och gödas, färdiga
att vilket ögonblick som helst ympas med
pestbaciller och skickas över på vår sida.
De som är kapabla att släppa ut sådant
otyg i världen lär väl också vara klipska
nog att ha utexperimenterat något me
del som skyddar dem själva för smittan.
Det finns ju andra murar än de av tagg
ståltråd och betong — för dem som i tid
inrättat sig på sådant...
Bl. a. var det tal om gaserna varav det
varje månad uppfinnes och utprövas en
ny och ännu mera destruktiv sort — allt
efter som hemligheterna kring de gamla
sipprat ut och de andra länderna hun
nit skaffa sig därtill avpassade masker.
Redan av det skälet framgår hur full
komligt lönlöst det är för civila att köpa
gasmasker och inbilla sig ha något skydd
av dem — man kan aldrig hinna följa
med den svindlande hastiga utvecklingen.
Men det allra sista påhittet är så djä
vulskt att Tidevarvet måste få reda på
det! Det är en långsamt men säkert dö
dande gas som nästan inte alls har nå
gon lukt och därför inte märks förrän
det är för sent. Och den är bemängd
med ett tungt och klibbigt fettämne
som genast tränger in i maskernas
filtreringsapparater och täpper till alla
dess minimala hål. Den olycklige som
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bär masken har alltså att välja på att
kvävas innanför den eller att kasta den
av sig — och gör han det senare är han
lika ofelbart dömd till en kvalfull död.
Det effektiva medlet är stora dykarklockor med oxygen i — men med sådana
otympliga tingestar kan ju ett regemente
inte manövrera. Och ännu mindre kan
den civila befolkningen utrustas därmed
— redan ur ekonomisk synpunkt vore det
ju omöjligt. Sådant har man inte råd till
— fast man kan ösa ut hur många mil
jarder som helst på den olycksaliga rustningskapplöpningen I
Vi vet ju hur ynkligt lite den enskilde
individens livhank räknas med i sådana
fall. Jag har ännu i friskt minne hur
det under världskriget brukade sägas att
oxkött var alltför kostbart för att ätas av
onyttiga civila, hästkött från fronten var
inte fullt så dyrt — men det enda man
ails inte behövde spara med var mänskokött. Billigt var det i levande vikt och
fullkomligt värdelöst i samma ögonblick
det slaktats ...
*
är vår vän doktorn beskrev dessa

N olika gashelveten kom vi osökt att
tänka på förra hösten och de där kri
tiska dagarna efter Marseille-inorden dä
kriget var oss närmare än någon egent
ligen visste. Då kom en officer hitfarande för att för gammal bekantskaps skull
sätta oss in i situationens allvar och sam
tidigt undersöka om våra källare dugde
som skyddslokaler vid ett eventuellt plöts
ligt luftangrepp. Enligt hans och mångas
mening är det därmed nästa krig skall
börja — denna gången kommer den an
fallande parten säkert inte att förlora en
dyrbar tid på ultimatum och sådana onö
diga formaliteter.
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Våra källare är uråldriga, nedsprängda
i klippgrunden under huset — den ena
under den andra. I den första har vi alle
handa syltburkar och förråd — den har
vackra valv och skjutgluggar för medel
tida vapen — det är tydligt att den dåförtiden var nedre botten i den ursprung
liga borgen. Under den ligger källaren
nummer två från vilken flera underjor
diska gångar leder åt olika håll — men
med undantag för den som upprensats
och nu användes som kloak, är de alla
mer eller mindre igenrasade — så dem
skulle vi inte ha någon nytta av. För
resten är luften därnere redan så pass
dålig att man inte kan uthärda där länge
i taget.
Och i den tredje och understa källaren
är det direkt farligt, så den har helt över
givits och mestadels blivit igenfylld.
Källare har vi alltså tillräckligt av —
nog och övernog. Men det är som sagt
endast den översta som skulle kunna tjä
na som uppehållsort för människor nå
gon längre tid. Vår officer blev helt upp
rymd när han såg vilka stora och relativt
luftiga lokaler vi där ägde och sa att om
vi bara tätade till dörren och de små
fönstren med tygremsor skulle vi här få
den förträffligaste refug. Militärveten
skapen hade tabeller med noggranna upp
gifter på hur många kubikdecimeter syre
som förbrukades per man och timma och
vilket miniiniutrymme som i sådana fall
fordrades. Vår familj var ju inte större
än att luften därnere skulle kunna hålla
sig skaplig i värsta fall i flera dygn —
fast gaserna vanligtvis brukade driva bort
för vinden redan efter några timmar.
Jag påpekade att så utomordentligt väl
beställt var det väl ändå inte, ty om än
vi och tjänstefolket var jämförelsevis få

taliga, så tillkom ju självfallet förvaltaren,
rättarens och lagårdsfogdens familj och
medhjälpare. För att inte tala om träd
gårdsmästaren och snickaren-chauffören
med familjer, och tvätt- och hönsgummor
na med deras talrika illegitima barnbarn.
Överhuvudtaget alla de som bodde här
uppe på huvudgården ...
1 början var officeren med på vissa
undantag — åtminstone för sådana som
på något vis kunde räknas till överhetsoch uppsyningspersonal. Men ju längre
jag rabblade desto mörkare blev hans
rovfågelsfysionomi och när jag till slut
började räkna på fingrarna alla våra sta
tare och drängar och extraarbetare borta
på utgården begynte han säga fula ord
om överflödig och förkastlig humanism.
Skulle vi tillåta det där kommunist
packet att komma dragandes, med kvin
nor och barn till på köpet, då blevo våra
källare ju strax överfulla och vi skulle
inte kunna uthärda där ens en timme.
Rena självmordet!
Jag invände att så vitt jag förstod
skulle vi inte kunna förmå oss att söka
skydd därnere ens om alla våra arbetare
fick plats — ty hur skulle vi med kallt
blod kunna se våra grannar, bönderna
och byborna och deras barn och gam
lingar stå utanför och tigga att bli in
släppta? De var väl lika mycket män
niskor som vi och de våra — även om
många av dem var av tysk ras? Så det
föreföll mig som om hela planen ramlade
på sin egen orimlighet och den absoluta
omöjligheten att sätta gränser för viika
som skulle plockas ner i arken och vilka
som hårdhjärtat skulle lämnas utanför att
förgås i syndafloden ...
Men då exploderade den bålde riddersmannen av föraktfull ilska och nekade

att stå där längre och iyss till sådan
smörja. När man som han egenhändigt
hade nedskjutit fiera tjog fiender redan
innan man hunnit fylla 18 år då kunde
man verkligen inte annat än med väm
jelse skratta ut en sådan efeminerad obe
slutsamhet och biödighet. »När det gäl
ler mitt liv eller ditt är det ju självklart
viiket man väljer 1»
«

ag hade den gången stegrat mig i in
dignation och högfärdigt avfärdat
honom med att jag till Gud hoppades i en
sådan situation få styrka nog att välja
rätt — men då tänkte jag förstås bara
på mig själv —.
Nu i söndags stod hela den där dis
kussionen upp för mig igen medan vi lyd
des tili vad vår vän doktorn hade att för
tälja. För honom som vigt sitt liv åt att
hjälpa och hela medmänniskornas lidan
den var ju allt detta absurdare och
brottsligare än för någon annan, rena
vansinnet. Han tog visserligen inga så
dana överord i munnen — men det fram
gick av hans allvarliga tonfall.
Från hans kloka och besinningsfulla
ansikte gled min blick bort mot våra sö
ner som satt där och slevade jordgubbar
i sig med hälsans strålande brunröda
färg på kinderna och det vågiga håret
blekt av bad och sol. De var lika hög
vuxna och livskraftiga sotn skördarna
därute på marken, lika sprängfulla av
obegränsade förhoppningar och löften.. .
Den äldste blir nitton till hösten —
han gläder sig redan åt sin tvååriga mili
tärtjänst, ty då blir vi äntligen tvungna
att låta honom få börja flyga. Det har
varit hans dröm sedan många år till
baka — egentligen alltid. Bruka jorden
är nog bra — men att lämna den under

J
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sig och behärska luften är bättre. Ma
skiner och motorer — finns det något
härligare? Hans yngre broder invänder
sakta — med ett förklarat uttryck — »ja
— att måla, där har man också vingar»
•— men avfärdas med ett vänligt överse
ende leende, såsom saknande sinne för
livets realiteter.
Vi sitter ute på en balkong i skuggan
av tunga barockvalv som bäres av mäk
tiga pelare. Utanför oss strålar högsom
marsolen åt alla håll och åkrarna längre
ner på slätten börjar redan vitna och
mogna — ljuset står och dallrar över de
ras böljande hav, där vindkårarna lek
fullt sveper fram och tillbaka. Men mitt
i all fullkomningen lägger sig plötsligt en
kall skugga för mina ögon — en rysning
skär tvärs igenom mig och det känns som
om en kniv vreds om i mitt hjärta. Jag
SER med outhärdligt bitter påtaglighet
alla de namnlösa fasor som hotar mina
söner — i år, kanske först nästa — i
alla fail närapå säkert om två år. Längre
frist vågar inte ens de mest optimistiska
förespegla oss. Då är de flesta staterna
färdiga med sina rustningar — då är poj
karna också alldeles lagom gamla. Fär
diga — också de!
Nej och tusen gånger nej •— dem kan
jag inte offra, vad jag än råkade säga
till den där professionelle krigaren i hös
tas — när det gäller dem blir jag primi
tiv och vild och inte ett dugg lik mitt
dagliga resonliga jag. Det är inte för
att låta dem bli lemlästade eller mör
dade i nästa krig som jag med sådan
möda födde och uppfödde dem under det
förra och sedan i alla dessa år älskat och
följt dem, steg för steg. Det är ju först
nu deras generation skulle börja leva och
visa vad den duger till, infria sina löften
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— hur är det bara möjligt att deras
fäders årsklasser, som ännu minns hur
det var den gången fegt och undergivet
låter denna blodsynd förberedas på nytt,
i större skala än någonsin? Mitt för
stånd står stilla och vägrar att fatta en
sådan himmelskriande absurditet.
Men annars finns det vid Gud ingen
stillhet i mig — jag ser rött och det en
da hat jag någonsin känt i mitt liv flam
mar upp med förnyad styrka. Det vän
der sig mot alla de lättsinniga eller av
siktligt skroderande frasmakarna som av
påstådd kärlek till sitt land hetsar upp
dess ungdom för att sedan lättare få i
väg den ut på slaktfältet, sviker den med
fagra ord och tomma ideal, bakom vilka
endast döden och livsförintelsen lurar.
Den vänder sig i främsta rummet mot de
förbannade krigsprofitörerna som nu går
runt med svällande plånböcker och belå
tet blinkar till varandra att Guskelov —
det artar sig industrien är på uppsving
igen. Visserligen är det ju vapen- och
ammunitionsfabrikerna som just nu arbe
tar för högtryck i alla länder — men
man får ju ta förtjänsten som den kom
mer och inte vara för nogräknad och sen
timental. Business is business!
*
en min vanmäktiga ilska vänder sig

M också mot de ljumma som likgiltigt

ser det förfärliga nalkas och ändå inte kan
lämna partikäbbel och privatintressen åt
sidan för att slå sig ihop till ett gemen
samt bekämpande av eländet. Om nu de
allvisa männen håller på att koka ihop
ett nytt helvete åt sig själva och oss alla
— om de envisas med att riskera Euro
pas kultur och hela existens bara därför
att de med sitt petrificerade vanetänkande inte kan lista ut något sätt att för

hindra det oundvikliga (»krig har alltid
funnits och kommer alltså alltid att fin
nas!») så är det väl inte något skäl för
oss kvinnor att vara lika slappa? Det
är ju redan ganska länge sedan vi vak
nade ur vår långa sömn och började röra
på oss — nu om någonsin är väl ögon
blicket inne att stå upp och visa män
nen att vi inte längre ämnar finna oss i
deras bedrövligt tilltrasslade och inkonsekventa sätt att handhava makten. Allt
vad politik heter har ju urartat till det
vämjeligaste schackrande och börsspel,
där den som bjuder högst eller bluffar
bäst är den som för ögonblicket har över
taget — naturligtvis med rustningarna i
bakgrunden! Världen är ju full av an
ständiga och ansvarskännande män —
när man betraktar dem som individer,
varför måste summan av det de kollektivt
tar sig till bli så anskrämmelig? Där
måste något vara fel...
Men världen är ännu fullare av mödrar
som känner precis likadant som jag i
detta ögonblicket — som är fast beslut
na att till varje pris försöka rädda sina
ungar från den hotande förintelsen — om
möjligt också sina hem, sina land. Är det
så otänkbart att summan av alla deras
lidelsefullt starka känslor skulle kunna
fälla ett utslag som vägde tyngre i våg
skålen än krigsivrarnas negativism, där
rashat och maktbegär är de enda värme
källorna?
Jag har själv en gång på nära håll
upplevt hur en handfull män drev sin vilja
igenom därför att de hade den brinnande
tro som kunde försätta berg. Det som
de till slut realiserade föreföll från bör
jan allt förnuftigt folk fullkomligt van
sinnigt och omöjligt, rena verklighets
främmande utopien. Då gällde det ett li

tet folks befrielse — men det finns ju inte
något plausibelt skäl varför inte samma un
derverk skulle kunna upprepas nu då det
gäller hela mänsklighetens framtid. Det
där lilla folkets föregångsmän fick själva
skaffa sig lyssnare och bundsförvanter
bland stormakternas motvilliga och skep
tiska statsmän, det var ingen lätt sak, så
upptagna som dessa just då var av sina
egna länders överhängande problem.
Men de som kämpar mot kriget har ju
faktiskt redan den stora majoriteten för
sig. T. o. m. i de värsta fasciststaterna
är det väl, bortsett från de krigsindustriella kretsarna, endast en jämförelsevis li
ten minoritet av ungdomliga fanatici och
storkäftiga, kortsynta politici som i grun
den av sitt hjärta verkligen önskar ett
krig. 1 varje fall lär man inte ens där
kunna uppdriva några kvinnor som inte
med fasa tänker på den eventualiteten,
hur kuschade och bedövade de än hunnit
bii av den aldrig upphörande propagan
dasvadan.
*

är vi nu vet med oss att vi som inte

N vill krig är i en så oerhörd majoritet
— runt alla jordens länder, skulle vi väl
kunna organisera oss på ett sådant vis
att inget motstånd i längden var möj
ligt? Karlarna behöver ju oss kvinnor,
t. o. ni. nazisternas »manssamfund» kan
ju inte bestå och fortsätta utan vår med
verkan — åtminstone vad det rent fy
siska beträffar (det andliga bryr de sig
ju mindre om!). Om de än är beväp
nade intill tänderna har vi ju andra vapen
som väl i längden — och konsekvent an
vända, skulle kunna visa sig lika effek
tiva, som deras.
Det är ju deras eget fel om de tvin
gar oss att sätta hårt mot hårt och ta
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til! något slags generalstrejk — de får
skylla sig själva. Vi har ju i det läng
sta velat vara deras vänner och lojala
medarbetare — men ska vi, som de tyska
mödrarna, från första stund få inplantat
i oss att de barn vi nådigast tillåtas föda
och uppfostra endast är »ett lån som till
hör fäderneslandet», och att det för dem
normala och önskvärda är att i förtid
dö för detta begrepp —, då är det verk
ligen på tiden att vi ställer till med en
radikal revolution.
Naturligtvis är idealet att »heliga mål
kräver heligare medel» — vi har väl lite
var gått och hoppats på att Gandhis non
violence principer segrande skulle visa att
den vägen var den enda rätta, och i läng
den t. o. m. den som bäst lönade sig! Men
är det nu verkligen så illa ställt med
mänskligheten just nu att den inte är mot
taglig för den sortens påverkan blir väl
också vi tvungna att tjuta med ulvarna
och till en viss grad använda oss av deras
brutalare och ovärdigare medel. Man
kommer till slut till ett slags desperation
där man tycker att vad som helst duger
bara det är effektivt, att allt är bättre än
ett nytt krig!
Det finns ju bland oss många färska
och obrukade, explosiva krafter — skulle
de inte kunna kanaliseras och koncentre
ras på detta mål — det enda nödvändiga
i detta ögonblick? Skulle inte ur kvin
nornas egna led en enande, oemotstånd
ligt rivande Duce eller Führer kunna upp
stå? Eldigheten och tron har vi väl —

ska inte tanken på våra söner också kun
na ge oss den nödvändiga styrkan?
Detta är ju inget nytt, men när man
får så påtagliga bevis på hur överhän
gande faran fortfarande är, kan man inte
låta bli att slå alarm, skicka ut S. O. S.
Och vart ska man vända sig om inte
till Tidevarvet? Det får inte lov att för
tröttas och dåsa till — det borde tvärtom
knyta flera och starkare band med likatänkande utanför Sveriges gränser, i de
länder där dessa frågor är som mest ak
tuella och brännande — och där var och
en känner sig personligt hotad, Ingen kan
sätta sig »au dessus de la mêlée».
Ni alla duktiga och oförfärade — var är
Ni, vad gör Ni? Har Ni tagit sommar
ferier eller är det annat arbete som upp
slukar Er? Bara Ni inte gått och blivit
modlösa — också Ni, de modigaste —
och låtit Er nedtryckas av någon sorts
inbillning att Ert tändande verk skulle
vara lönlöst och förgäves i de onda tider
som på sistone går fram över världen?
För Guds skull, för allas vår skull •—
släpp inte efter för sådant! Stå på Er,
spotta i händerna och ta i på nytt, hur
illa det än ser ut — vi behöver Er mer
än någonsin nu. Tänk på hur många
miljoner vi är som i denna stunden är
färdiga till precis vad som helst — utom
till ett fortsatt undergivet accepterande
av det öde som nu igen förberedes oss.
Amelie Posse-Bråzdovå.
Zåmek Lickow, Tjeckoslovakien, i juli
1935.
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Vi har en söndagsgäst — en av hu
vudstadens mest framstående läkare och
vetenskapsmän som är husets vän. Vid
lunchen berättar han om ett sammanträ
de dit alla de ar dra professorerna av den
medicinska fakulteten också varit kallade
för att ofördröjligen diskutera en hög
viktig fråga. Enligt de upplysningar som
från krigsministeriet ingått till fakulte
ten har nämligen grannstaten nu hunnit
en sådan grad av fullkomning i kultive
ringen av vissa asiatiska epidemibaciller
samt deras effektiva och hastiga utbre
dande att det vore oförsvarligt och lätt
sinnigt av de hotade länderna att längre
uppskjuta förebyggande åtgärder.
De allvarligaste mått och steg hade beslutits — och bland dessa att professorer
na skulle specialisera sig på dessa farso
ter och fortast möjligt söka uppfostra en
stab av unga medicinare och sjukvårdare

som var vetenskapligt rustade att uppta
kampen mot dessa fiender in spe — mera
fruktansvärda än några andra.
Vad vår vän berättade stämde tyvärr
blott allt för väl överens med vad vi hört
från annat och trovärdigt håll om de väl
diga cementerade källare på andra sidan
gränsen sex mil fågelvägen från oss, där
miljoner råttor avlas och gödas, färdiga
att vilket ögonblick som helst ympas med
pestbaciller och skickas över på vår sida.
De som är kapabla att släppa ut sådant
otyg i världen lär väl också vara klipska
nog att ha utexperimenterat något me
del som skyddar dem själva för smittan.
Det finns ju andra murar än de av tagg
ståltråd och betong — för dem som i tid
inrättat sig på sådant...
Bl. a. var det tal om gaserna varav det
varje månad uppfinnes och utprövas en
ny och ännu mera destruktiv sort — allt
efter som hemligheterna kring de gamla
sipprat ut och de andra länderna hun
nit skaffa sig därtill avpassade masker.
Redan av det skälet framgår hur full
komligt lönlöst det är för civila att köpa
gasmasker och inbilla sig ha något skydd
av dem — man kan aldrig hinna följa
med den svindlande hastiga utvecklingen.
Men det allra sista påhittet är så djä
vulskt att Tidevarvet måste få reda på
det! Det är en långsamt men säkert dö
dande gas som nästan inte alls har nå
gon lukt och därför inte märks förrän
det är för sent. Och den är bemängd
med ett tungt och klibbigt fettämne
som genast tränger in i maskernas
filtreringsapparater och täpper till alla
dess minimala hål. Den olycklige som
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bär masken har alltså att välja på att
kvävas innanför den eller att kasta den
av sig — och gör han det senare är han
lika ofelbart dömd till en kvalfull död.
Det effektiva medlet är stora dykarklockor med oxygen i — men med sådana
otympliga tingestar kan ju ett regemente
inte manövrera. Och ännu mindre kan
den civila befolkningen utrustas därmed
— redan ur ekonomisk synpunkt vore det
ju omöjligt. Sådant har man inte råd till
— fast man kan ösa ut hur många mil
jarder som helst på den olycksaliga rustningskapplöpningen I
Vi vet ju hur ynkligt lite den enskilde
individens livhank räknas med i sådana
fall. Jag har ännu i friskt minne hur
det under världskriget brukade sägas att
oxkött var alltför kostbart för att ätas av
onyttiga civila, hästkött från fronten var
inte fullt så dyrt — men det enda man
ails inte behövde spara med var mänskokött. Billigt var det i levande vikt och
fullkomligt värdelöst i samma ögonblick
det slaktats ...
*

är vår vän doktorn beskrev dessa

N olika gashelveten kom vi osökt att
tänka på förra hösten och de där kri
tiska dagarna efter Marseille-inorden då
kriget var oss närmare än någon egent
ligen visste. Då kom en officer hitfarande för att för gammal bekantskaps skull
sätta oss in i situationens allvar och sam
tidigt undersöka om våra källare dugde
som skyddslokaler vid ett eventuellt plöts
ligt luftangrepp. Enligt hans och mångas
mening är det därmed nästa krig skall
börja — denna gången kommer den an
fallande parten säkert inte att förlora en
dyrbar tid på ultimatum och sådana onö
diga formaliteter.
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Våra källare är uråldriga, nedsprängda
i klippgrunden under huset — den ena
under den andra. I den första har vi alle
handa syltburkar och förråd — den har
vackra valv och skjutgluggar för medeltida vapen — det är tydligt att den dåförtiden var nedre botten i den ursprung
liga borgen. Under den ligger källaren
nummer två från vilken flera underjor
diska gångar leder åt olika håll — men
med undantag för den som upprensats
och nu användes som kloak, är de alla
mer eller mindre igenrasade — så dem
skulle vi inte ha någon nytta av. För
resten är luften därnere redan så pass
dålig att man inte kan uthärda där länge
i taget.
Och i den tredje och understa källaren
är det direkt farligt, så den har helt över
givits och mestadels blivit igenfylld.
Källare har vi alltså tillräckligt av —
nog och övernog. Men det är som sagt
endast den översta som skulle kunna tjä
na som uppehållsort för människor nå
gon längre tid. Vår officer blev helt upp
rymd när han såg vilka stora och relativt
luftiga lokaler vi där ägde och sa att om
vi bara tätade till dörren och de små
fönstren med tygremsor skulle vi här få
den förträffligaste refug. Militärveten
skapen hade tabeller med noggranna upp
gifter på hur många kubikdecimeter syre
som förbrukades per man och timma och
vilket minimiutrymme som i sådana fall
fordrades. Vår familj var ju inte större
än att luften därnere skulle kunna hålla
sig skaplig i värsta fall i flera dygn —
fast gaserna vanligtvis brukade driva bort
för vinden redan efter några timmar.
Jag påpekade att så utomordentligt väl
beställt var det väl ändå inte, ty om än
vi och tjänstefolket var jämförelsevis få-
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talîga, sà tillkom ju självfallet förvaltaren,
rättarens och lagårdsfogdens familj och
medhjälpare. För att inte tala om träd
gårdsmästaren och snickaren-chauffören
med familjer, och tvätt- och hönsgummor
na med deras talrika illegitima barnbarn.
Överhuvudtaget alla de som bodde här
uppe på huvudgården...
1 början var officeren med på vissa
undantag — åtminstone för sådana som
på något vis kunde räknas till överhetsoch uppsyningspersonal. Men ju längre
jag rabblade desto mörkare blev hans
rovfågelsfysionomi och när jag till slut
började räkna på fingrarna alla våra sta
tare och drängar och extraarbetare borta
på utgården begynte han säga fula ord
om överflödig och förkastlig humanism.
Skulle vi tillåta det där kommunist
packet att komma dragandes, med kvin
nor och barn till på köpet, då blevo våra
käilare ju strax överfulla och vi skulle
inte kunna uthärda där ens en timme.
Rena självmordet!
Jag invände att så vitt jag förstod
skulle vi inte kunna förmå oss att söka
skydd därnere ens om alla våra arbetare
fick plats — ty hur skulle vi med kallt
blod kunna se våra grannar, bönderna
och byborna och deras barn och gam
lingar stå utanför och tigga att bli in
släppta? De var väl lika mycket män
niskor som vi och de våra — även om
många av dem var av tysk ras? Så det
föreföll mig som om hela planen ramlade
på sin egen orimlighet och den absoluta
omöjligheten att sätta gränser för viika
som skulle plockas ner i arken och viika
som hårdhjärtat skulle lämnas utanför att
förgås i syndafloden ...
Men då exploderade den bålde riddersmannen av föraktfull ilska och nekade

att stå där längre och lyss till sådan
smörja. När man som han egenhändigt
hade nedskjutit flera tjog fiender redan
innan man hunnit fylla 18 år då kunde
man verkligen inte annat än med väm
jelse skratta ut en sådan efeminerad obe
slutsamhet och blödighet. »När det gäl
ler mitt liv eller ditt är det ju självklart
vilket man väljer!»
*

ag hade den gången stegrat mig i in
dignation och högfärdigt avfärdat
honom med att jag till Gud hoppades i en
sådan situation få styrka nog att välja
rätt — men då tänkte jag förstås bara
på mig själv —.
Nu i söndags stod hela den där dis
kussionen upp för mig igen medan vi lyd
des till vad vår vän doktorn hade att för
tälja. För honom som vigt sitt liv åt att
hjälpa och hela medmänniskornas lidan
den var ju allt detta absurdare och
brottsligare än för någon annan, rena
vansinnet. Hart tog visserligen inga så
dana överord i munnen — men det fram
gick av hans allvarliga tonfall.
Från hans kloka och besinningsfulla
ansikte gled min blick bort mot våra sö
ner som satt där och slevade jordgubbar
i sig med hälsans strålande brunröda
färg på kinderna och det vågiga håret
blekt av bad och sol. De var lika hög
vuxna och livskraftiga som skördarna
därute på marken, lika sprängfulla av
obegränsade förhoppningar och löften.. .
Den äldste blir nitton till hösten —
han gläder sig redan åt sin tvååriga mili
tärtjänst, ty då blir vi äntligen tvungna
att låta honom få börja flyga. Det har
varit hans dröm sedan många år till
baka — egentligen alltid. Bruka jorden
är nog bra — men att lämna den under
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sig och behärska luften är bättre. Ma
skiner och motorer — finns det något
härligare? Hans yngre broder invänder
sakta — med ett förklarat uttryck — »ja
— att måla, där har man också vingar»
•— men avfärdas med ett vänligt överse
ende leende, såsom saknande sinne för
livets realiteter.
Vi sitter ute på en balkong i skuggan
av tunga barockvalv som bäres av mäk
tiga pelare. Utanför oss strålar högsom
marsolen åt alla håll och åkrarna längre
ner på slätten börjar redan vitna och
mogna — ljuset står och dallrar över de
ras böljande hav, där vindkårarna lek
fullt sveper fram och tillbaka. Men mitt
i all fullkomningen lägger sig plötsligt en
kall skugga för mina ögon — en rysning
skär tvärs igenom mig och det känns som
om en kniv vreds om i mitt hjärta. Jag
SER med outhärdligt bitter påtaglighetalla de namnlösa fasor som hotar mina
söner — i år, kanske först nästa — i
alla fall närapå säkert om två år. Längre
frist vågar inte ens de mest optimistiska
förespegla oss. Då är de flesta staterna
färdiga med sina rustningar — då är poj
karna också alldeles lagom gamla. Fär
diga — också de!
Nej och tusen gånger nej — dem kan
jag inte offra, vad jag än råkade säga
till den där professionelle krigaren i hös
tas — när det gäller dem blir jag primi
tiv och vild och inte ett dugg lik mitt
dagliga resonliga jag. Det är inte för
att låta dem bli lemlästade eller mör
dade i nästa krig som jag med sådan
möda födde och uppfödde dem under det
förra och sedan i alla dessa år älskat och
följt dem, steg för steg. Det är ju först
nu deras generation skulle börja leva och
visa vad den duger till, infria sina löften
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— hur är det bara möjligt att deras
fäders årsklasser, som ännu minns hur
det var den gången fegt och undergivet
låter denna blodsynd förberedas på nytt,
i större skala än någonsin? Mitt för
stånd står stilla och vägrar att fatta en
sådan himmelskriande absurditet.
Men annars finns det vid Gud ingen
stillhet i mig — jag ser rött och det en
da hat jag någonsin känt i mitt liv flam
mar upp med förnyad styrka. Det vän
der sig mot alla de lättsinniga eller av
siktligt skroderande frasmakarna som av
påstådd kärlek till sitt land hetsar upp
dess ungdom för att sedan lättare få i
väg den ut på slaktfältet, sviker den med
fagra ord och tomma ideal, bakom vilka
endast döden och livsförintelsen lurar.
Den vänder sig i främsta rummet mot de
förbannade krigsprefitörerna som nu går
runt med svällande plånböcker och belå
tet blinkar till varandra att Guskelov —
det artar sig industrien är på uppsving
igen. Visserligen är det ju vapen- och
ammunitionsfabrikerna som just nu arbe
tar för högtryck i alla länder — men
man får ju ta förtjänsten som den kom
mer och inte vara för nogräknad och sen
timental. Business is business!
*
en min vanmäktiga ilska vänder sig

M också mot de ljumma som likgiltigt

ser det förfärliga nalkas och ändå inte kan
lämna partikäbbel och privatintressen åt
sidan för att slå sig ihop till ett gemen
samt bekämpande av eländet. Om nu de
allvisa männen håller på att koka ihop
ett nytt helvete åt sig själva och oss alla
— om de envisas med att riskera Euro
pas kultur och hela existens bara därför
att de med sitt petrificerade vanetänkande inte kan lista ut något sätt att för

hindra det oundvikliga (»krig har alltid
funnits och kommer alltså alltid att fin
nas!») så är det väl inte något skäl för
oss kvinnor att vara lika slappa? Det
är ju redan ganska länge sedan vi vak
nade ur vår långa sömn och började röra
på oss — nu om någonsin är väl ögon
blicket inne att stå upp och visa män
nen att vi inte längre ämnar finna oss i
deras bedrövligt tilltrasslade och inkonsekventa sätt att handhava makten. Allt
vad politik heter har ju urartat till det
vämjeligaste schackrande och börsspel,
där den som bjuder högst eller bluffar
bäst är den som för ögonblicket har över
taget — naturligtvis med rustningarna i
bakgrunden! Världen är ju full av an
ständiga och ansvarskännande män —
när man betraktar dem som individer,
varför måste summan av det de kollektivt
tar sig till bli så anskrämmelig? Där
måste något vara fel...
Men världen är ännu fullare av mödrar
som känner precis likadant som jag i
detta ögonblicket — som är fast beslut
na att till varje pris försöka rädda sina
ungar från den hotande förintelsen — om
möjligt också sina hem, sina land. Är det
så otänkbart att summan av alla deras
lidelsefullt starka känslor skulle kunna
fälla ett utslag som vägde tyngre i våg
skålen än krigsivrarnas negativism, där
rashat och maktbegär är de enda värme
källorna?
Jag har själv en gång på nära håll
upplevt hur en handfull män drev sin vilja
igenom därför att de hade den brinnande
tro som kunde försätta berg. Det som
de till slut realiserade föreföll från bör
jan allt förnuftigt folk fullkomligt van
sinnigt och omöjligt, rena verklighets
främmande utopien. Då gällde det ett li

tet folks befrielse — men det finns ju inte
något plausibelt skäl varför inte samma un
derverk skulle kunna upprepas nu då det
gäller hela mänsklighetens framtid. Det
där lilla folkets föregångsmän fick själva
skaffa sig lyssnare och bundsförvanter
bland stormakternas motvilliga och skep
tiska statsmän, det var ingen lätt sak, så
upptagna som dessa just då var av sina
egna länders överhängande problem.
Men de som kämpar mot kriget har ju
faktiskt redan den stora majoriteten för
sig. T. o. m. i de värsta fasciststaterna
är det väl, bortsett från de krigsindustriella kretsarna, endast en jämförelsevis li
ten minoritet av ungdomliga fanatici och
storkäftiga, kortsynta politici som i grun
den av sitt hjärta verkligen önskar ett
krig. 1 varje fall lär man inte ens där
kunna uppdriva några kvinnor som inte
med fasa tänker på den eventualiteten,
hur kuschade och bedövade de än hunnit
bli av den aldrig upphörande propagan
dasvadan.
*

är vi nu vet med oss att vi som inte

N vill krig är i en så oerhörd majoritet

— runt alla jordens länder, skulle vi väl
kunna organisera oss på ett sådant vis
att inget motstånd i längden var möj
ligt? Karlarna behöver ju oss kvinnor,
t. o. m. nazisternas »manssamfund» kan
ju inte bestå och fortsätta utan vår med
verkan — åtminstone vad det rent fy
siska beträffar (det andliga bryr de sig
ju mindre om!). Om de än är beväp
nade intill tänderna har vi ju andra vapen
som väl i längden — och konsekvent an
vända, skulle kunna visa sig lika effek
tiva, som deras.
Det är ju deras eget fel om de tvin
gar oss att sätta hårt mot hårt och ta
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till något slags generalstrejk — de får
skylla sig själva. Vi har ju i det läng
sta velat vara deras vänner och lojala
medarbetare — men ska vi, som de tyska
mödrarna, från första stund få inplantat
i oss att de barn vi nådigast tillåtas föda
och uppfostra endast är »ett lån som till
hör fäderneslandet», och att det för dem
normala och önskvärda är att i förtid
dö för detta begrepp —, då är det verk
ligen på tiden att vi ställer till med en
radikal revolution.
Naturligtvis är idealet att »heliga mål
kräver heligare medel» — vi har väl lite
var gått och hoppats på att Gandhis non
violence principer segrande skulle visa att
den vägen var den enda rätta, och i läng
den t. o. m. den som bäst lönade sig! Men
är det nu verkligen så illa ställt med
mänskligheten just nu att den inte är mot
taglig för den sortens påverkan blir väl
också vi tvungna att tjuta med ulvarna
och till en viss grad använda oss av deras
brutalare och ovärdigare medel. Man
kommer till slut till ett slags desperation
där man tycker att vad som helst duger
bara det är effektivt, att allt är bättre än
ett nytt krig!
Det finns ju bland oss många färska
och obrukade, explosiva krafter — skulle
de inte kunna kanaliseras och koncentre
ras på detta mål — det enda nödvändiga
i detta ögonblick? Skulle inte ur kvin
nornas egna led en enande, oemotstånd
ligt rivande Duce eller Führer kunna upp
stå? Eldigheten och tron har vi väl —

ska inte tanken på våra söner också kun
na ge oss den nödvändiga styrkan?
Detta är ju inget nytt, men när man
får så påtagliga bevis på hur överhän
gande faran fortfarande är, kan man inte
låta bli att slå alarm, skicka ut S. O. S.
Och vart ska man vända sig om inte
till Tidevarvet? Det får inte lov att för
tröttas och dåsa till — det borde tvärtom
knyta flera och starkare band med likatänkande utanför Sveriges gränser, i de
länder där dessa frågor är som mest ak
tuella och brännande — och där var och
en känner sig personligt hotad, ingen kan
sätta sig »au dessus de la mêlée».
Ni alla duktiga och oförfärade — var är
Ni, vad gör Ni? Har Ni tagit sommar
ferier eller är det annat arbete som upp
slukar Er? Bara Ni inte gått och blivit
modlösa — också Ni, de modigaste —
och låtit Er nedtryckas av någon sorts
inbillning att Ert tändande verk skulle
vara lönlöst och förgäves i de onda tider
som på sistone går fram över världen?
För Guds skull, för allas vår skull -—
släpp inte efter för sådant! Stå på Er,
spotta i händerna och ta i på nytt, hur
illa det än ser ut — vi behöver Er mer
än någonsin nu. Tänk på hur många
miljoner vi är som i denna stunden är
färdiga till precis vad som helst — utom
till ett fortsatt undergivet accepterande
av det öde som nu igen förberedes oss.
Amelie Posse-Brdzdovä.
Zåmek Lickow, Tjeckoslovakien, i juli
1935.
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