
N:r 2. 9 jan. 

Tidevarvet N:r 2 
Internationella kvinnoförbundet f ö r  

fred och frihet l i a r  börjat sin upp- 
Iysningsvecka och dess nordiska gäs- 
ter ha anlänt. En  av Tidevarvets 
medarbetare l iar haft ett samtal med 
en av d e m  d r  Maikki Friberg. Hon 
är  utgivare av  en tidning, Kvinnor- 
nas stämma som existerat i '' ;"' 
trots att den säger saker som äto 
portförbjudna i andra tidningar. Ti- 
devarvet ser häri ett gott omen f ö r  
sin livslängd, Må blott dess vänner 
vara lika nitiska om dess bästa som 
Naisten Äänis vänner i Finland äro 
för att sprida sin tidning. 

Falskmyntarna i Budapest söker ge 

ett perspektiv på denna högaktuella 
sensationshistoria. 

En lärdom ha vi  försökt att dra ur 
de stora ö v e r s v ä m n i n g a r  som hem- 
sökt vestra Europa. 

Sjukbesökaren berör en i dagarna 
genom sjukkassornas sammanslagning 
aktuell f råga  

N:r 2. 4 årg. 1926. vinn o rn a S s tä m m a i Fi Finland d 
Fotgängar nas förening Samtal med Maikki Friberg 

.. "Tala inte med mig om politik" är ten .\:ini" skall innehålla åt- men det är så många, soiii enbart ta- I Parid sades att det enda, som kan be- 

Maikki ~ Friberg utropar  "Politiken icke skulle tagas emot av någon vändigt. Själv ä r  jag ledare för för att lugna och reglera gatutrafikens vil- 
bland det första vår finska gäst Dr one en artikel av den natur, at t  la det ena språket, at t  det nog är nöd- veka myndigheterna där att göra något 

är sig lik i alla l and  futtig. ynklig. annan tidning. samman Unionen där man talar båda språ- da lopp och skapa hänsyn för les piétons, 
ytlig. Varje parti 

Man hör ju  söka fred och to- det är när någon riksdagsman blir över- 
körd. Här hos oss ge ständigt enskilda 

gröna skogar intill den s tund  det föreningar. spiller j a g  aldrig ett ord lerans även på detta område." 
kommer till makten. Dr Friberg berättar därefter några sitt liv för folket, mest barn och gamla ringar regera lika." De högsta. idéerna äro alltid inipopu- lustiga u r  kvinnorörelsens och det kan hända att det framtvingat 

Så ta- något bättring och att vi skulle haft det politiska partierna ? visat, at t  de  med tiden vinna seger. lar hon om, att  man gett dyrtidstill- långt värre utan dessa offer av döda, Men 
Vi ha ju Tänk på slavhandeln. på den reiigiö- lägg till gifta lärare för deras barns det är nog alltjämt s;, att vi leva under 

ännu aldrig haft någon pacifistisk re sa Alltjämt minorite- uppfostran, men ansett, at t  gifta lä- något slags missförstånd om vad ägandet 

gering, men det sista rustningsför- te rs  samvetsmakt som besegrat ma- rarinnors försök att  utfå ett  likadant, av ett snabbt fordon berättigar t i l l ,  Att 
vore detsamma som tiggeri. En re- kunna köra fort är icke detsamma som att slaget föll på grund av socialisternas joritetens våldsmakt 

motstånd. Pacifismen står nämligen "Finns det några värnpliksvägra- fo rm som man arbetat med mycket under alla omständigheter ha lov att göra 
(för närvarande) på deras såväl som re i F i n l a n d  energi för, är kvinnornas titelfråga. det alldeles som det att kunna slå ihjäl "Ej många ty skräcken för  Ryss- M e d  förvåning honstaterar man sven- folk icke innebär att det alltid är lämp- på kommunisternas program Vår 
nuvarande regering är  tillsatt av land är  stor. Hela vårt militärväsen- skornas likgilighet där för  I Fin- ligt att göra det, När en gosse i jul blev 
agrar- och högerpartiet i förening de är så nytt. och några lagar som Iand har man kommit så långt, att  överkörd Slussen hette det att chauf- 
Utmärkande för läget lir, att  intet straffa värnpliktsvägrare ha ännu ej  stora delar av befolkingen nu kallar fören var utan skuld, ty han hade signaIe- 
parti har absolut övermakt; intet par- kommit till. Det finns en helt liten alla kvinnor fru,  vanligen med tilläg- rat. Nu är det vid Slussen så att signa- 
t i  kan allts5 genomdriva sina önske- svenskt fredsföreningen soiii under led- gande av ! yrkestiteln fru kontoristen. ler Ijuda från alla håll De åkande och 

Inom kvinnoförbun- fotgängarna ha vissa regler att gå efter, 
är denna titulering konsekvent Chaufförerna följa dem i allmänhet myc- 

mål för närvarande. 

ken i min tidning:' Uteslutantde ur  na sammanträden på Äänis genomförd; skulle någon där kalla ket samvetsgrant. I gengäld är det som 
skämtets synpunkt. Varje nummer redaktionsbyrå." sig själv eller någon annan fröken, om de tyckte sig få köra På den fotgänga- 
innehåller en bit, kallad "En blick ur “Man säger ju  allmänt. att den re- anses hon ohjälpligt efter sin tid. re, som icke gör det Men fotgängaren 
eget 
under skämtsamma former visa ihå- 
ligheten och de förvridna proportio- 
nerna i dagens politiska maktstrid. 

Vad innehåller annars Naisten 
Ääni? Det är en veckotidning, vars 
titel betyder Kvinnornas s tämma och 
soiii nyligen firat sin 20-åriga tillvaro 
under D r  Maikki Fribergs redaktör- 

populära 
lovar guld och slutningar, såsom t. ex. Lotta Svärd- ken. 

Men alla rege- på ty tie äro i var mans mun ä n d å  

Hur har pacifismen det i .  n. i de l ä ra  men jag tror och historien l iar historia under de sista åren. 

Trångt,  mycket trångt. 

episoder 
. 

intoleransen. 

ning av Dr Iversen ger ut det l i l la fru doktor etc. 
. ven si- den Vet ni, hur jag behandlar politi- bladeet "Mot freden". . . 

fönster", där jag försöker att  daktionsbyrån är centrum för det fin- "Titelfrågan. anse vi e j  som någon 

i mycket av positivt v värde som 

Jupiters hovskald Ovidius tillhör 
de dödliga som blivit odödligare än 

Bevis: ny de odödlliga gudarna. 
upplaga från Natur och kultur av 
hans metamorfoser. 

Julens teaterhistoria skildras av 
Elsa Thulin. 

Emilia Fogelklous novell : Den he- 
liga familjen avslutas i detta nummer, 

Prenumerationsblankett för 1926 
medföl jer även veckans nummer av 
Tidevarvet. Endast de soiii dröjt med 
prenumerationen behöva ta  åt sig. 
Expeditionen anhåller om tydlig och 
fullständig adress på blanketterna. 

De som glömma att  överhuvud upp- 
ge adress får skylla sig själva, när 
tidningen u uteblir i r. 

Sänd minneshyllning genom 

Blomsterfonden 
Tel. lomssterfonden. 

Adr,: Arsenalsgatan 6, n.b. 
STOCKHOLM OLM. Blomsterfonden 

O l g a E l m d a h l 
Modemagasi n 

Kungsgatan 53, Tel. 108 51 
S. TO C K H  O L M 

gt. 
de tjänar e j  mycket till. 

Negativ kritik av det be- 
Vi ha 

artiklar om olika radikala krav, om 
lika lön för kvinnor och m ä n  jäm- 
likhet, nya banor för kvinnorna m. 
iii. Framför allt vill jag föra fram 
den ideella minoritetens krav, denna 
minoritet, som till sist alltid vinner 
seger  men i det närvarande är port- 
förbjuden i alla andra tidningar. Ja. 
jag håller på att  varje nummer av 

En vacker dag visste alla, som skulle 
över Slussen, att de hade större utsikt att 
komma oskadda Över, om de slöte sig 
samman. och så gjorde de det. Falskmyntarna i Budapest 

Historien formar ibland til. hän- är samma motsatsförhållande mellan na. att ryktena om vit terror i Un- Jag är annars rädd för föreningar men 

delser av  en utsökt ironi. Det nya regeringen och fascistligorna som det gern- mot kommunister, om fascisternas deras privathämnd ogenerade det medlem är med i denna uteslutande självklara välbehag och ändamåls- jag är 
året har  skänkt oss en sådan historia, alltid varit, och Horthy lir nu som och grymma sätt att föregripa rättvi- enliga förening, Den träder i kraft varje 

som lättar upp til lvaron betydligt och förut på "de vaknande ung  arnas" sans gång  deras förföljelser mot ju- morgon då arbetande människor skola i 
kommer att  kasta ett skimmer över sida. om av  själ och hjärta eller där- dar och radikaler allt detta var väg till sina platser under det att morgon- 

den en längre tid, för att  han är så illa tvungen och lögn och påhitt av bolsjevikpropagan- trafiken genom slussen och över slussbro- 
Det är historien om det upptäckta komprometterad må lämnas därhän  dan Arbetarna över hela världen ha arna är som tätast Fotgängarna samla 

falskmynteriet i Budapest de vaknande ungrarna inte heten På, vad som försiggick i Un- samt ut  i floden. där bilarnas strida ström 

"De De ha protesterat gång På rinner förbi. Det ger en underbar trygg- 

terna med andra ord,  ha velat göra en lutan hade historien saknat just det gång  men ingenting h a r  ändrats  het att gå över m i t t  i e' samlad skara 

statskupp och 
Se nu är d e n  heliga Det är som att Vara på en flotte. Man 

Nu skyndar det vet att man syns. man vet, att man är 
Habsburg på den f .  n. lediga unger- ståndig Nu blir det något Man är inte ett ensamt värn- och 
ska tronen, den Horthy vaktar såsom 
riksföreståndare För att finansiera hela tiden stött den nuvarande regi- hittills mot fascisterna maktlösa un- som icke kan förbises Mot motorns her- 
detta förestag har man begagnat sig men i Ungern åtminstone på Poin- gerska regeringen en kraftig hjälp ravälde ha fotgängarna satt upp mäng- 

av <.,, enkel och inte ens i våra tider carés tid Man ville ha ett starkt värn Nu skall det efter sju år av Horty- dens hjordens . gruppens motstånd Och 

för underjordiska politici okänd me- mot bolsjevismen där nere  det passa- I skifte Det skall ränsas upp i ligan Det är nästan ett tecken, ett järtecken. 

tod: att  tillverka u t l änsk  valuta. de överhuvud att ha en kraftig regim, Polischefen är häktad Hela världen Det försätter mig i gott humör på 

Är det värre att förfalska francs niet allt id väcker upp krafter mot sig. Det 
försonar mig med föreningstanken efter 

Detta har gått så ckeet lät tare  som en militärmakt sådan den kunde bli i förstår, att det är något på tok i Un- morgnarna, detta lilla bevis på at t  tyran- 
bland för  saken intresserade funnos det arma, sönderstyckade Ungern gern. Äntligen ! 
inte bara den p o l i s c h e f e n  
Nadossy utan även några tjänsteman statens kartografiska alla dessa år.  sedan Bela Kun och ståndare än att utkräva privathämnd 20 år av djupt hat, dolskt inbundet agg och 
vid unge ska 

Det psykologiska ögonblicket är inne att 

Devinez. 
hy, medan däremot den officiella re- vita terrorn i Ungern vann länqe Opi- in- ter togo sin denna dårskap före 

verk. 
god vän med riksföreståndaren Hort-  nionen mot fascisernas terror  den slut prisa sig lyckligt, att dess fascis- förmå mig att g'å in i en förening Om 

ge rigen med dess chef ,  k o n s e l j p r e s i -  gehör på officiellt håll inom en- Kanske blir det inledningen till 
denten greve Bethlen står främman- tenten. Undersökningskommissioner- bättre tider i det olyckliga landet som 
de både för planerna på kuppen och nas rapporter lades t i l l  handlingarna inte kunnat övervinna sårfebern e f -  

ofta försökt a t t  fösta uppmärksam- sig i en klunga och kasta sig sedan gemen- 
O m  

vaknande ungrarna*', fascis- förgripit sig just på den franska va- gern. 

insätta Albrecht av avslutande drag, som gör den oemot- Men nu!  
francen angripen. 
officiella Frankrike ti l l ,  

Det är nämligen Frankrike som fa r t  i undersökningarna. Nu f å r  den värdelöst fotgängarliv Man är en massa 

regemente av vit terror, bli system- räddat sig ur sin djupa vanmakt. 

Horty har suttit vid makten under ä n  att förfalska anklagelser mot mot- 

motvillig underkastelse 
den rumäniska invasionen lämnade med piskan ? j a ,  det är de t  

Det arma Ungern kan kanske till 

det är någon som vill 

Denne Nadossy lir i sin tur Ungern just på ententens nåd 



Sjukbesökaren Doktor Ada Nilsson fick 
rätt Ett problem inför sjukkassesam- 

manslagningen i Stockholm 

Den in dennes håller den nybilda- Spanien har nu 
pa Liksom förut Italien och I förra årets 

En Iärdo 
Det nya året går i n  med underrät- 

telse om förödande naturkatasrofer 
å Grekland demokra- geringen avgjort 

i  Nordfrankrike Belgien och Hol- de Centralsjukkassan V Vänfast sitt tiens agga i vä . fått en officiell mi- fattningen vid S 
land gheten a t t  få parla- nariet i Stockholm 

och stora sträckor ha lagts under vat- sammanslagning av inte mindre an 16 ' framträder även i Tyskland och i Frank- stycken smärre sjukkassor i Stock- rike där det nästan är omöjligt att få par- och förordnande i stället av förordnat en annan av 

tierna att ta ansvaret för regeringen under de sökande doktor Ada il.^^,^^. 
k o m m i t  Vägar äro bortspolade, nar I huv rten tillhör de k r o p p s -  närv varande finansiella svårigheter Man Doktor Nilsson hade fått semina- 
broar upprivna vattenlednings- vill i kritiska tider hellre vara opposition rierektorns förord men medicinalsty- 
och elektricitetsverk satta ur f 
tion Fabriker ha måst stängas omtyckt Den enskilde politikern och par- Doktor Nilsson klagade hos K. M :t 

tiet drar sig så länge för ansvaret i hopp över skolöverstyrelsen, beslut 
att därmed behålla sin plats i den politiska nes meriter i skolhygien och förut- 

dist ikt  kommit ur gängorna sättningar att ge undervisning voro 
lusterna i penningar stiga till svind- medlemmar allt allt u p p g å r  reaktionen kommer i form av diktatur T också odisputabelt s tör re  medan det 
lande summor invasion medlemsantalet till mellan 50-60.000. o. ni. i Frankrike glunkas om en diktatur 

liknar d e n  som en fientlig krigsmakt Åtgärden med sammanslagningen och säkerligen finns det många som dröm- samtidigt måste betraktas som en för- 
del att  elevernas sjukvård anförtrod- 

kan åstadkomma Den visar männi- des e n  specialist i kvinnosjukdomar. ar vidtagen iii:. att kassan skall nå ma om att bli diktator. Men det lär inte 

den storlek som berättigar till ett  finnas någon som förstår konsten att dik- Regeringen har behjärtat doktor 
Nilssons synpunkter och iitriiinitit skorna ånyo, att  tillvaron även i de stort kommunalt anslag Det är iii- tera 

mest civiliserade länder är fu l l  a v  genting annat än gott att säga om Sen ä r  det frågan om en gammaldags h henne vilket är glädjande såsom ett 
nytt  bevid på att rättvisa och för- stora och oförutsedda faror. 

gjort aktuell en f r åga  gammaldags si att de i längden finna sig domsfri granskning fått avgöra en ut- 

T ideva rve t  redogjorde för medici- 

Muhls och Nilssons utnämningsfrå- 
gor i en artikel av den 3 sept., kallad 
Medicinens påvar. Dessa påvar få 
nu snart uppge ofelbarhetsdogmen 
Den börjar bli betänkligt föråldrad. 

gens politik. men anse det orätt och far- 

en är omodern åtminstone i 

Starka och ihållande regn ha konstituerade sammanträde i Stock- litär diktator 

kommit floderna att svämma över holm D Den har uppsåt genom en mentariskt unde för en stabil regering så att den upphävt 

tenn varvid ofantliga skador åstad- holm repres erande olika yrkesgre- 

Den som skriver ut stora skatter blir i l la  relsen förordade sin ledamot dr Edén 

Hen- hela det  noriiinla livet har inom 
världen att slutligen måttet är  rågat  och 

som 
Vattnets 

denna motivering Men sammanslag- styrelseform kan göra de styrdas sinnen 

som har sin bestämda praktiska och i att vara utan röst och utan ansvar. Man nämningsfråga 
Dessa naturkatastrofer tala om be- ningen 

h a r  

hovet av mänsklig solidaritet. och principiella betydelse D)et gäller kan avhända sig de medborgerliga rättig- 
ömsesidig hjälp. De tala också om kontrollen över de sjukanmälda. som heterna i ett anfall av leda, men det  kom- 

mer en dag, då man tröttnar vid diktatu- 
ren o c h  kräv er dem tilllbaka igen. 

nalstyrelsens hållning t i l l  doktorerna 

ligt att segrarna i rit krig uttala dom över 
de besegrade, vilket de gjorde när  de på- 
stodo i fredsfördragets art. 231. att krigets 
orsak låg hos Tyskland och dess allierade, 

Vidare  npponera de mot domen över de 
besegrades brott mot internationell moral 
och mot internationella fördrags helgd. 
Det är orätt att ställa tyskar t i l l  svars för 
sådana handlingar inför  fiendens domstol 
och ingenting göra f ö r  at t  skapa en opar- 
tisk domstol eller vidtaga några åtgärder 

mot krigsförbrytare av andra nationer. 
Uppropet begär att regeringarna antingen 
ändra dessa paragrafer eller öppet medde- 
la att de icke ämna f ö l j a  dem. 

Bland undertecknarna märkas namn så 
dana som Arnold Bennet. Lowes Dickin- 
son, Joan och Ruth Fry. Francis  W. 
H i r s t  W. R. Inge Eileen Power I .  M. 
Keynes, Bertrand Russel, H. M. Swan- 

bidrag till en begynnelsefond. Professorn i grekiska Gilbert Murray ä r  wick. Sybil Thorndyke. H. G. Wells, Ber -  
Nu hände, när förslaget förlidet år det har blivit så (som det så ofta känd i Sverge från en föredragsturné un- nerd Shaw. Israel Zangwill. 

kom ut På remiss till regeringarna, blir). Ehuru en avsevärd del av kas- der krigsåren, då han sändes över som 

att de stater, som inte brukade ha na- sornas medlemmar består av kvinnor, kulturellt engelskt sändebud för  at t  mot- 
ha dessa inte reagerat mot kontroll verka det tyska inflytandet. Vi minnes 

turkatastrofer av det slag som av- och husundersökning av manliga an- honom från den tiden inte bara som en 
sågos, vägrade att vara med om att  ställda åtminstone inte högt Ile ha högt bildad och begåvad föreläsare utan 
satsa till den stora fonden. "Vi ha antagligen trott. att det måste så va- som en hrinnande patriot med stark för-  
inga jordbävningar som Japan inga ra. När det gäller familjer ä r  ju för- tröstan t i l l  ententens rättvisa sak. Pro-  

farsoter eller missväxter som Russ- hållandet inte heller så påfallande. f ssor Murray har  nu i dagarna tillstäl- 

land, vi vill inte satsa pengar, om vil- 
Sjukbesökaren kommer ena gången engelska pressen ett manifest underteck- 
till inannvii. den andra till hustrun el- av ett antal kända radikala namn inom 

ka vi vet, att de inte skuulle komma ler någon annan familjemedlem, och Englands litterära och politiska värld. Det 

oss till godo." man blir van vid honom. Men sa- heter däri att undertecknarna förklara sig 
ken ställer sig annorlunda. när det ense med de franska radikaler, som för 

om en så- några månader sedan i ett upprop påkal- 
dan ligger sjuk är det inte särskilt lade Versaillestraktatens ändring i para- 

bland de länder som av dessa skäl t r e v l i g t  henne att  nödgas stiga ur graferna rörande skuldfrågan. 

förkastade förslaget i dess ursprung- sängen för att släppa in sjukkontrol- undertecknarna vilja inte uttala något 
liga form. (Men det vore likt histo- lanten och sedan underställa denne omdöme om den kejserliga tyska regerin- 

riens ironi,  om de hade varit det). främmande man sin sjukdom till be- 
dömande. svara på ingående frågor det manliga monopolet verkligen kom 

mer att  brytas Därför har förbun- 
med sina ändringsförslag och vid Medlemmarna av Fredrika Bre- dets förvaltningsutskott vänt sig med 
Nationernas förbunds rådsmöte sist- merförbundets sjukkassa tillhöra ju en ny skrivelse till interimsstyrelsen 
lidne december beslöts att  det skulle kategorien ensamma kvinnor. Där- för centralsjukkassan med begäran 
omarbetas och modfieras. Det vin- för har kassans styrelse vänt sig med att  frågan kommer upp på det konsti- 
tas nu när som helst för andra gång till sammanslagningsde- tuerande sammanträdet den ro. I 

s k r i v e l s e  anhållan. att  i de nyn denna skrivelse lägger förbundet vikt 
komma på remiss. en bestäm- vid, att  det finnes en mycket kvalifi- 

Hittills har hela denna idé varit en kår, nämligen sjuksköterskor- 
affär uteslutande mellan N. F : s  kom- re. En s;- nas, ur vilken kvinnliga sjukbesökare 
mitté, De ha ju inte bara den 

i förslaget till nya stadgar. vana, som en outbildad sjukbesökare 
andra institutioner, såsom Röda kor- Detta l ag talar om sjukbesökare med tiden kan förvärva sig att bedö- 
sen. Åtminstone här i Sverige ha vilket ju icke utesluter att  kvinnliga ma en sjukdom utan också ett teore- 
inga tecken försports till att den fån- sådana anställdas 
gat pressens intresse eller allmänhe- ke Fredrika Bremerförbundets aktion 

utgöra en tillräcklig säkerhet för att  i sin egen kassas namn borde under- tens fantasi. 
stödjas av alla den nya kassans tu- 
senden kvinnliga medlemmar. Ön- 

Likväl är skapandet av et t  organ 
för den internationella hjälpverksam- hjälp skan a t t  få kvinnliga besökare vid si-  
heten mer nn en praktisk åtgärd för Iing. Det är ett erkännande a~ den dan a,, & manliga är både rimligt och 
åstadkommande av snabb hjälp och mänskliga samhörigheten, som redan befogad Oemotsägliga skäl tala för 
undvikande av ojämn och dubbel är ett faktum densamma. 

samlingsvården ju är en kvinna. Men 

Låt oss hoppas, att Holland, Bel- 
gien och Frankrike icke voro med gäller ensamma kvivinnor 

Emellertid gick förslaget tilllbaka o, s. v, 

n även skall cerad 

resp. utrikesdepartement och dan bestämmelse har dock icke kom- kunna tagas. 

Men detta har ic- tiskt underlag. 
synts Fredrika Bremerförbundet 

Det är en positiv fredshand- 

http://ni:i:.cn


fru Bartels som Stina. Den senare 

het och en oemotståndlig spju- 
Jupiters hovskald Teaterkrönika sp de som alltid med en omedelbar 

OVIDIUS: Metamorfoser Urval Någon gång i slutet av 18 40-talet stig humor Synd bara att 

och tolkning av fil. dr. Erik Bökman samlade och bearbetade en a n s p r å k  så hopplöst tråkigt och int 
lös 

del svenska visor och låtar och ska- världen kunde begripa a t t  Anna id- 
pade därav eett slags musikalisk ram des titta åt karlen än mindre bli van- 

serien Levande litteratur. Natur lös ung musiker Andreas Randel en 

och  Kultur. Kr. 5 

Ovidius metamot foser betecknade den av A. F. D Dahlgren som kallades 
för sta invigningen i klassisk anda vermlänningarna” ocii  allt sedan 
Länge nog hade v i  lidit under Caesars dess har sagda spel stått på tocck- 

holms Kungl. Teaters proyraiii ;ii- 

\ Vermlän- 
viushistorien invecklade perioder, ningarna har länge varit vår enda na- 
vilka. knutade som metmaskar, pröva- tionalopera På senare åren hava vi Komediteatern gav den 29 decem- 
de vårt tålamod till det yttersta, När ju fått ytterligare några sådana t i l l  ber premiär ps ett skådespel "Bron 

vilka vi väl först och främst få räk- över Tajo". av en ung svensk förfat- 
na Arnljot  Bäckahästen och möjligen t a r e  Gustav Lindvall som härmed 

tedde han sig som en underbar fågel iiven den något äldre Valdemarsskat- debuterade som dramatiker I fjol 
från sagans värld Gudar hjältar och ten. utkom en roman av honom som i 
människor blevo i hans hand till poe- allmänhet ansågs vara ett rätt lovan- 
tiskt skimrande inkarnationer av anti- d e  debutarbete Uppslaget till hans 

skådespel va r  också väl funnet,  men ken s jä lv  

gande a t t  man ej med bästa vil 

Från Iatingymnasiet minns jag hur kring ett "Tal- dans- och sångspel” sinnig av kärlek t i l l  honom 

g i Gallien och Li- från år under julhelgen 

å Ovidius dök upp vid horisonten, så 

författaren har sedan ej förmått ut- 
forma det och bygga upp det så at t  Den heliga familj en 

salongsmannen inom Roms vittra det blev ett konstnärlig uttryck för 

verk är det att den människa hur 
nu Ty jag behövde vara ensam Och genial och snillrik hon än må vara Forts. fr. föreg. n :r) 

Paris, Påskafton 1920 det kunde man liksom aldrig hemma. som går t i l l  sin uppgift med ett själ- 
Jag tog ju den här stackars platsen små snedsprång - ett av älsklingsmo- av Vermlänningarnas lyckliga pånytt- viskt och hårt sinne, hon skall aldrig 
mot föräldrarnas önskan bara för att tiven i Metamorfoserna äro teckna- födelse Regien påtaglig för- lyckas i sin uppgift emedan hon icke Du ! 

de med ett överseende lö je  som sä- bättrad En liten detalj frapperade besjälas av kärlek till sin nästa i Så eget att du skulle Skriva om en gång leva på egen hand och se vad 
kerligen träffar det dåtida sällskaps- mig den utsöka grupperinigen och detta fall räddas konstnären - hjäl- detta nu - Men jag får visst be jag dugde t i l l .  

Men i dag v a r  jag ledig och kunde et uttrycksfulla stumma spelet i sce- ten i pjäsen av sin osjälviska. kär- rätta om min påskafton. innan jag 
gå ut. S t i a s  utanför råkade jag den lekfulla makas förböner livets ton. 

svartsjuka Heras sparlakansläxor Dekorationerna voro som helhet I hjältens roll gjorde Martin Eric- Jag vaknade så tidigt på morgonen l i l l a  tyska frun, hon som hyr i samma 
återgivna med en så realistisk bravur underbart värmländska - bra gjort son vad han kunde för att göra . här i Madame Mochets l i l l a  smala hus och som varit i Sverige och talar 
a t t  man misstänker atl  Ovidius däri av en dansk! en så underlig rotvälska av tyskt- 

svenskt-franskt i ett. Hon har så 
lagt ned fl av sina bittra er fa -  gelblanka sjöarna voro betagande lös uppgift, måen herr Ericson hade som någonsin tunga, sorgsna bruna ögon i sitt bre- 

da ansikte och ger mig alltid förnim- renheter från sina äktenskap, tre till vackra, 
de respektive rollerna voro de vare sig det nu berodde på rollen el- melsen av att  stå inför ett lidande a n t a l e t  

Hon hade följt sin son till tåget efter som hustrun 
de grekiska myterna, men det är un- - Anna Brita H e r z b e r g  An- var Linnea Hillberg intagande och tiden därhemma "Sen parnen 

har man icke parn  mer". ders - Cembraeus. Bra voro även där så fordrades starkt dramatisk s tararna lärkorna snödropparna och är vuxet derbart vilken förmåga han har att  Fredrik Eriksson som drängen och Hon hade äkta tonfall, ehuru jag ha- barmyllan som ångande sade hon allvarligt och skyndade in. 

Jag gick längs de en känsla av att rollen egentligen ningen. därute. poetiskt uppleva dem. Man märker 
att  seklet var ungt och känslorna fri- inte låg för henne. I ärkebiskopens fem lika stora högarna av grant fär- kajerna och sig på floden, jag blädd- 
ska roll var Mattias Taube allt vad man gade ägg åt Oss barn a t t  rulla med rade i bokståndens härligheter. ilade 
den grekiske Voltaire som levde 150 mänskliga mått och s å n g e r n a  d ä r  kunde begära - han stod dessutom såsom det brukades i Skån'e Jag förbi alla burfåglarna du vet, och 

för ofta till små psykoloRicka roma- för regien, som var god och som vi- kunde riktigt höra genom årens fjär- innan jag visste ordet av, var jag vid 
Där öppnade5 just så 

myter. 
om in bland renässanstavlorna, och förödande torr och skeptisk bredvid hjärtats oföränderlighet genom ti- fullständigt f r i e  broder Matto, gjor- lades 

Ovidius! dröjde inte länge förrän jag  
formligen drogs till en tavla, som jag 8-tiden. 

livskänslan i blom 
Niobe förhäver sig Men det blev alltför många döda Den är av 

över Latona ty  hon har 14 barn Men punkter i skådespelet författaren 
och for.  S tor  familj voro vi. Men Giovanni Beltraffio. Lionardos lär- 

visat tillräcklig psykologi~k ho.; oss var det snarast patriarkat, 
om det var något. Vi hade så myc- junge, honom som Mereskovski skild- 

lir hans poetiska gestaltningsförmåga 
r a r  i Gudarnas uppståndelse (Och så s ta rk  att han når avsevärda djup i Latona låter Jupiter slunga hämndens har ej blick eller kunnighet om, hur  ett dra- 

människosjälen. Hur kan man annars blixt mot Niobes barn, ty hennes två ma skall vara bygqt för att e j ,  liksom ket gemensamt roligt Det var bara en hel del på tavlan ör helt enkelt 
förklara, a t t  medeltiden, com med barn Apollo och Diana, kunna räkna fallet var här ramla i spillror som det att man egentligen aldrig kom åt Lionardo, särskilt S:t Sebastin och 
ängslig askes undanröjer det poetiska Jupiter som far och uppväga mer än den svårbyggda bron över Tajo.  För- att vara för sig själv något. Men vad jag fastnade 

har sinne för legend och brev lästes av alla. Och alla visste för var madonnan med de tunga, 
kroppsliga omhöljet i dessa myter  väl de 14, som blott ha honom till vad alla gjorde eller Iäto bli at t  göra. brunna sorgsna ögonen, De liknade fattaren 
dock f inne r  nog kärna kvar  för att fa r fa r  och sålunda ha betydligt mera mystik men har ännu inte riktigt få t t  s a m m a n s  Och fredligt allt- precis den tyska fruns blick, hennes Ilet 

greppet På att  stämma in dem i verk- 
jag gick Men vi var liksom för som jag mötte det första 

mycket familj (eller för mycket släkt ut, uppbära 

Offenbach kompositören till bl. eller hur jag skall kalla det och för I kvinnan med barnet fanns inte 
“Sköna He- litet till som individer. vilken a. de glada operetterna När nu min barndomsvärld steg spår av Lionardo, det var en helt an- 

Iena" och "Orfeus i Underjorden” fram med dofter och syner och röster nan sort Med barnet i knät och alla 
fullbordade under sitt sista levnads- 
år “Hoffmans äventyr det enda 

och ljud från fordom, erfor jag val- dessa människor omkring sig dona- 
l ig  ä r  det väl mycket renässansmål- met! Men jag kan ändå inte pre- torer och t. o. in. ett par helgon, är 
Iarnas skuld T y  tog medeltidsmän- Ju längre jag läser i Metamorfo- verk av allvarlig musik han lämnat behag. 
nen kärnan utan skalet hos Ovidius serna  desto mer förstår j a g  medel- åt eftervärlden. inte alls lycklig som din Kolmarma- 

donna. Ty den omslutande själsmu- 
ren är inte salighetens glans utan gå- 

så utvecklade renässansmännen skalet tiden, som tog Ovidius symboliskt vid att  i Offenbach alltid se upptågs- 
Vilka odödliga symboler för männi- makaren och skämtaren den "lätta" i lekfull yppighet. Han.; metamorfo- musikens geniale banérförare Han och gestaltande in spiratinii^ som loc- tors dunkel. Hon är en madonna som 

ser utgöra i många fall den litteratur skoandens begränsning äro  e j  sagorna blev därför knappast tagen på allvar kat från de underbaraste nyanserin- 
jag nå- 

nödgats tänka fast hon inte ens ännu 
inspirationskälla, u r  vilken alla Bac- om Phaeton solgudens son, som e j  av sin samtid och det har dröjt län- själv riktigt vet vad hon grubblar gar i både kör och orkester 

custåg och mytologiska gudascener förmådde tygla solens hästar, samt ge, innan man kommit underfund Tänk hört på vår Kungl. Opera över Kring henne en molnfri och 

hos de stora italienska Och flamländ- om Ikarus, vars vaxvingar smil te  för med och lärt sig uppskatta den utom- Tänk han kan få kören att sjun- gåtlöst blå himmel med några stac- 
De fyra åldrarna” skildra ordentligt känsliga, stämmningsmätta- 

ga det mest poetiska pianissimo - kars tunna trädtoppar. som påminna 
ska mästarna från renässanstiden solen. han kan få orkestern att underordna om gräsvippor Och som en främ- de ja stundtals starkt dramatiska mu- 
härröra. (Ryckte pesten 

på målarkonsten har Ovidius kan- guldåldern från den hatets grymma del av denna opera. som man vanligen 
stegringar och Iåta de olika instru- bort modellen efter Sebastian ställts 

ske utövat det mest påtagliga inf ly-  j ä r n å l d e r  nu är inne. Kan man hör framföras, "Barcarolen", spelas menten träda fram med sina klang- vid hennes sida? Inte ens barnet lö- 

tandet, Men i det fördolda har  han tro att  följande rader äro skrivna för i de flesta fall rent hädiskt utan den färger så att det aldrig inträder en ser ut ett leende från detta anlete- 
sublima stilkänsla, det varsamma död under en föreställning Hon skjuter det framför si:. på knä t  

varit många skalders älsklingsdiktare snart 2000 år sedan ? grepp som präglade Leo Blechs tolk- som han leder. Han är absolut su- som om det knappast tillhörde henne 

flutit swdan han levde Vi behöva e j  sonen om faderns år hos spåmän mättade verk vid dess uppförande på egen del Jag utryckte för honom 

gå till  Goethe för a t t  finna exempel spörjer i förtid - - Slagen till vår Opera den 30 dec. Leo Blech är 
min stora beundran för vad han gjort 

därpå Tänk blott på vår egen Tec- jord ligger Fromheten d ö d  Rättens en genial kapellmästare hans taktpin- under sin vistelse i Stockholm. "Ja* 
men att  dirigera är ju så enkelt det 

nér Har han väl skrivit något vack- gudinna sist av himmelens ätt blod- ne verkar som ett  trollspö satt i en hand som känner till dess resurser kommer alldeles av sig självt” var 
och kan bruka de t  Hela hans varel- rare än Epilogen vid magisterpromo- mättade jorden nu l ä m n a r  

tinnen 1820 och är den något annat är född t i l l  sin uppgift 
än Ovidius sång om Daphne och Föreställningen av "Hoffmans 
Apollo i lätt symboliserande utsökt äventyr" var  alltigenom en musika- 
poetisk omkädnad  Och säkert har lisk triumf både för verket som så- 

dant och för dess tolkare. Glänsan- Pontus Wikner studerat Ovidius ver- 
de v a r  Stockman i titelrollen, ypper- 

sinn av Narkissos myten innan han liga iiven Richter i de fyra olika ge- 
skänkte oss sin djuptänkta  symbo- stalter han gjorde. samt fru Gertrud 
liska utläggning dä rav  Pålsson-Wettergren och herr Malm i 

Det lir sålunda ej e n  föraktlig all- sina respektive uppgifter. Alla tyck- 
tes med glädje följa den utomordent- 
lige instruktören - Leo Blech har 
nämligen prrconligm lett instuderin- 
gen - och bemödade sig tydligen om i 
att i sitt utförande förverkliga han. 
intentioner. 

Ovidius betecknas i allmänhet som 

värld I så fall är det den djupaste vad han ville säga Temat i hans av Emilia Fogelklou 
salongsmänniska jag någonsin träffat 
PS. Väl kan man säga att Jupiters 

var 

börjar svara på ditt brev Men å andra sidan är den nen utanför kyrkan, 

Ett par tablåer - sär- staltet trovärdig vilket nog kabyss brandmuren mitt för mitt 

Men det gjorde mig 
Ty i själva uppvaknan- 

det hade jag plötsligt fått min barn- 

skilt den med de solskimrande, spe- skilt i andra akten var en rätt t r  pårtl;iiin.;tcr står lika hög och grå 

något torrt och klanglöst i sin diktion ingentng. 
I 

domsvärld så levande för mig Påsk Ovidius ta r  ju allt sitt stoff från flesta tolkarna bra ett par ypperliga ler på andra faktorer. du! Pilepiporna ett par dagars besök. 

Men jag fortsatte. 

Jämför t. ex. en Lukianos' - dar äro ju tilltagna efter på pr < \ 

sade stilkänsla. 
andligade, från all jordbunden egoism konen skrattade Och hur  det skram- lä 

Så rolig och satirisk men hur ner, vilka klart visa o.: människo 

de Arthur Natorp en verkligt själ- Upp till gästerna På vindsrummen vid det 

Av den blide för- ran, hur pilpiporna flöjtade och sys- Louvren. 

med kaffebrickan, som bars länge hade jag. vankat kring. Jag 

år senare - behandling av  samma 

där 
Hos denne står den antika derna. 

Det skvallras som i Grönköping i full gestalt. 
Man kallar Ovidius Ytlig. Och dock denna gudavärld 

Vi hade så mycket släkt som kom aldrig förr ohserverat. 

Allas bakgrunden.) 

en d jup  själslig symbolik. dödligt blod i ådrorna. Och den hög- iighetens ram. 
flyende nymfen Daphne blir färdiga Niobe blir förvandlad till en 

eten själv och prote\,.; blir den gråtande klippa, under det Apollo och 
derliga människotanken. 
Ovidius blir betraktad som yt- klassisk apologi för tvåbarnssyte- 

Diana fortleva sitt gudaliv. 

Men folk var vana 
cis påstå, att jag l ä n t a d e  hem. Inte hon så ensam skyddslöst ensam Och 

för oss var je tids längtan tillbaka till siken i “Hoffmans äventyr". Den Sig solisterna - han kan få fram Iing sitter hon där 

punkt 

under de nitton hundra år som för- Brödrakärlek är sällsynt -- - ning av hela Offenbachs skönhets- verän och dock så blygsam för 

hans svar Ja d e t  kanske är en- 
Elsa Wilkens se utsrålar  ett flöde av livgivande kelt för den som i Iikhet med Blech 

gen det lättvindigaste 
de studium a v  den gr 
en, som man kan företaga sig Men 
de ge något därutöver Ovidius gu- Elsa Thulin 
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Ensam jul 

tensivt vilja - att ens barn skall gå 
ens egna önskevägar, bara ett stycke 
längre framåt på dem än man 

eller som om hon aldrig önskat det. Det där måste vara en stötesten 
Födslovåndans ve är kvar i blicken. personligt utpräglade mödrar Ii det förstås frostkallt. Gick utan ytter- 
Men v a d  hon upplevat har varit för som för fäder Tänk bara på Mo- rocK som jag  gjort i solvärmen. Och 
kostsamt att kallas glädje. Det min- nika! Ilet är vidunderligt stort, detta så måtte jag förkylt mig. För jag 
ner mer om död 
hon där med al l t  det klarblåa oför- gång se sin vuxne son "född på nytt". En morgon uppenharade sig helt 
ståndet omkring sig. Ty hon vet inte O)ch ändå, där är en hake, som alltid plötsligt moster Mia i min kula “Vad 
slutet. Hur kunde hon Iåta nu?" sade hon Men ändå dröjde det 
Det är som vore barnet icke hennes, honom skjuta ifrån sig den lilla hust- åtskilliga timmar innan jag kunde 
som sköte hon det ifrån sig. 

liskt måla själstonen, han som Gru- modernt och antikt är inte nog där henne ditt brev. ken ved t i l l  helgen sa man slipper göra hade att ge och så kom kyrkan i ödemar- 
“Vet du, vad jag tycker här står?” det under juldagarna. Återigen är det som om ett per- newald. 

sida håller sin stav Så. att dess kors Den gamla "heliga familjen" på sade hon till slut. ''I) Hon längtar hand julbestyren ; beskäftighet och spektiv öppnade sig. - Det är en ändlös 
De offra ägodelar. de off- överskyggar henne. Och därovan där tavlorna, den, där pappan stökar med hem, fast hon inte vill medge det ;  brådska i alla gårdar. 

korset slutar, där spelas hennes vä- försörjande och mamman med små- 2)  Hon svälter hos sin madame; 3) Skidföret är lira: luften hög och här- ra liv. De sista skärvarna offras på 
sens melodi. En enda liten allvarsam barnen - och där sen släkten, "dig Hon har gått i Louvren På fastande lig; en dag. då livslusten sjunger inom en. byggandet av ett gudshus. "Här är jag 
ängel med blödande vingar rör heilige Sippe", håller ihop och är n med make - man kan väl få svagsinta Inne i skogen är dödsstilla. som ett hel och hållen! Tag mig. tag mitt liv om 
strängarna på ett instrument. I 

tiger himlen kring den ensamma, vars nerligen enklare och bekvämare fun- ärftlighetsdocenten hängas." som ödmjukt böja sig under bördan dig lever jag. Tag mitt liv för Din skull", 
tunga blick tagit mig fången. Men återvända till den kar: vi Och martyren i extatisk hängivenhet 
suckar över något som himlen ännu ju inte, därför att för oss allt måste blåa, virkade schal, som om den dunsmjuk, gnistrande vilar den över aspars Med djurets fruktan offrade stenålders- 
inte uppenbarat för jorden. ha en personligare färg än förr - skulle varit snaran kring hans hals. och Båda ha. på olika sätt. 

Gudo- 
Din lyckoberusade madonna, hon Hon genom- ett helgerån att sätta fotspår i detta vita men kräver liv - den stumma, grå ge- 
hade nog en far åt sitt barn, hon. Det Ty för  oss är där dessutom alla ärft- levde för en son en förfärlig sorg, täcke. att störa dödssömnen med yxhugg stalten offrar ett annat liv - martyren 
syntes ju  på lyckan. 
Kanske var han far icke med kärle- nen och räkna med, obönhörliga la- svagsint var hon minst av allt. "\'ar hälsad. sköna morgonstund". 
kens, endast begären rät t ;  och kan- gar, för vilka individernas personliga hade hon inte reagerat så starkt." 
ske är det därför hon ser så främ- kärlek kan bli til l  stickor och strå Och 

mande och sorgsen ut, som om bar- att tända framtida vådeldar med. sitt slut. Ett underbart skådespel börjar. så sjunges "Den signade dag" på gam- 
Älvdalsbergen stå rosenröda mot himlen - mal. gammal melodi - så skulle den blå- net inte vore hennes. fastän hon föd- Här är en  "ärftlighets-docent", bordet “Förklaringens berg". Skordberget kastar sas på horn en stilla kväll på en fäbod- de det. 
in en fullkomlig blå skugga i allt det ro- vall 
senröda. Därborta där älven gör en skarp Gudstjänsten är slut, ljusen släckas. 
krök skimrar "snön i grönblått. Solen Gröngnistrande ljusnar fästet i öster. 
sjunker; som en röd f lod väller det sista Snart bräcker den nya dagen. 
ljuset fram, famnande allt. I zenit mörk- 
nar Och djupnar fästets färg I öster 
skimrar himlen i grönt. Som gröna Ormar 

rinna vägens slädspår fram, tills de för- 

Med ens blev det så tyst i hyn - hel- 
Nore. gens tystnad. Vardagssysslorna äro slut. 

grunden. Och världförsoningsoffret tan- 

ke har skakat hans själ såväl som deras 
vars verk världen aldrig glömmer Sam- 
ma fromhet. som reste katedralen valv 

Termometer visar 20 kallt. Snön mot himlen. fogade samman dessa grova 

skriker under skidorna. Det är fullkomlig timrade väggar och välvde detta enkla lå- 

Människosnille skönhetsdyrkan vindstilla röken från stugornas skorste- 

Skyddslös sitter med hennes inre kamp för  att än en Iåg i feber ett par dar och nätter 

Och hon förstår inte början. vållat mig pina, 

ga valv run, som hållit honom så kär? 
förstått att symbo- förklara det där med motsättningen Till 

Att förmå mig att antyda något om vårt nar stiger rakt upp i luften. Yxhugg eka rikedom. makt reste domen 
slut sade j a g :  "Läs", och gav från alla vedbodar. Här ska huggas myc- ket häruppe gav i sin fatt- Beltraf fio har 

Och så läste hon, 
Man lägger sista ken till. Döparen vid hennes högra är en brist som låder vid det. 

vid 

rad offrande. 

Eljest om att avgöra allt. den var då san- farmödrar för mindre; 4) Den där vitt dok har snön lagt sig över granarna, du vill. Du finns och jag finns i dig 

borde 
drog så kraftigt i sin vita, stilla gestalter i ordlös andakt. svan- säger Hon tad! moster 

björkars kronor. Mellan granarna mannen ett djur. 
Någon fader synes heller inte.här. åtminstone ter det sig så för mig. "Jag kände hennes farmor, det är ligger den fullkomligt orörd. Det är som fått del av offrandets mysterium. 

Dock bara från den ena sidan så ingen fara från henne. 

Men denna? lighetens farligheter att se in i öga som rev upp henne för en tid. Men mot en granstam - men det var ju.för sitt eget. 
D å  att hugga en julgran jag gick ut, 

Och så satte hon sig att Iäsa i några 
nyutkomna böcker som jag hade på 

“Vad var det för nummer på hen- 
Jag vet ju att allt detta är dårskap, tycker livet blir så hemskt, när jag nes gata?"  sade hon. när hon g ick  

subjektiva intryck, som icke har att hör på honom. skrupulösa kräk ni ä r  min 
göra med någon religiös madonna- att tänka På min farmor, som var pys, Det finns bara två sorters folk: 
framställning. Och då är det som de som inga skrupler har och de, som 
det var min tyska grannfrus bruna, 
tunga blick som öppnade tavlan åt vårt långt Iångt bort, i Ef ter  ett par dar var jag  oppe igen, 

strid mig själv och i sorgsen och nu har jag åter börjat arbeta med mig in i den här riktningen. 
skjuta det ifrån mig som avhandlingen, Jag längtar ohyggligt 

över mig för mödrar. madonnan skjuter ifrån sig sitt barn, höra från dig, men hinner inte mer i lora sig i skogens dunkel 
' 

här i Louvren åtminstone - är an- nes. 
tingen den nyfödde sonen eller den 
döde. Men däremellan ingenting. Det 

sedan pilten blivit stor. "Kvinna, vad 
haver jag med dig?" heter det då. 

Men nu är jag ju själv, om inte er 
pilt, så i alla fall en dotter, som kän- 

Den korta vinterdagen lider redan mot Vad det ligger ett jubel i sången. 

som ibland besöker madame, och jag 

Jag tvingas då alltid IS;^^ 

Och jag ser klart att s j ä l s j u k  en tid. 

giftermål, 
mot 

om jag måste skjuta hela tanken på har rent för  många." - 

Men där kom ett sådant vemod undran, 

T y  vad mödrar hålla i famnen - det som är hennes och ändå inte hen- kväll Hur är det med dig? 

På omvänt sätt blir det med den 

finns visst inte "helig mor” heller, 

de det nödvändigt att bryta sig ut 
från hemmet mot min egen mors 
önskan, fars också för  den del.. Så 
du ser att mina morgonhetraktelser 
sätta också mig i dilemma, tack vare 
den tyska frun. _ - -  

Och nu kom ditt brev. Jag vart 
bara så glad åt det, för du har per- 
sonlig vilja, inte bara släktvilja. till 
att v a r a  far åt ditt barn en gång 
Den här historien om Suso är beta- 

len. Ijuset- elden medvetet eller omedve- 
tet. I den kristna julen smög sig stenål- 

gande. Och ändå - kanske att allt 
det där var lättare för  honom, därför 
att han inte var släkt med barnet, 
därför att det mera var förbarmande 
än faderskärlek. 

Men när det är ens eget barn, rik- 
tigt ens eget, då är det allt bra svårt 
att  inte vilja - i all förtegenhet in- 

Uppsala, 22 april 1920. många gånger -- också i vår genera- 

Men om det här behöver jag inte 
Ty snart träffas vi 

I morgon dag reser Iaq hem till 

trots al l t  ej skall återkomma 
(Några korta Iiastrader bara nu - t ion ! 

jag  har så mycket arbete att ta igen.) 
sådana dagar jag haft!  om du skriva mer nu. 

visste. 
Det gick inte att skriva på avhand- Sverige- 

lingen. 
Jag vet att du alltid menar vad du 

säger Och att där inte fick vara 
något som hakade eller fläckade det 
för oss, det där idealet om "den he- 
liga familjen". Allt personligt sade 
j a  åt oss. Och så skulle ändå släk- 
tens lagar, hela den ofrivilliga m a k t  
bundenheten komma och spöka i vår 
värld 

Jag gick ut och spankulerade så 
snart det blev skymning. Och då var 

Maja. 

Gnistrande stjärnenatt över sovande by- 
ar, över vita, stilla ödemarker. l )et sorlar 
svagt och dovt under älvens istiicket 

Ensam har jag hållit vaknatt denna jul- 
natt. Nu ringer kapellklockan t i l l  otta. 
Rader av ljus i alla fönster, bjällerklang 
bloss färgrika sockendräkter. Jag sitter 
härinne i det lilla fattiga kapellet och tän- 
ker på katedralen i Reims. Detta lilla guds-  
hus är,  s i  gammalt, så fattigt si grått. Dess 
golvtiljor ha aldrig hyvlats. endast till- 
yxats, men de ha nötts och slitits jämna 
av släktleds fotsteg. Den lilla altartavlan 
är så naiv men för konstnärens ögon häg- 
rade det Jerusalem han avbildat i hak- 
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