
! Tidevarvet N:r 51 
Ledande artikel, F a m i l j e- 

n ö j e, handlar om landstorms- 
övningarna vid Kaknäs. 

E l i a a b  e t h W æ r n- B u g g e 
behandlar samma ämne i en p r o- 
t e a t. riktad till F ö r ä I d r a r 
o o h u p p f o s  t r a r e. 

Ännu en protest, R ä t t v i s at 
från R a g n h i l d M o d i n 
R i n g a t r a m .  

Stockholms Trädgårdsstäders 
öde är avgjort. De ledande syn- 
punkterna på T o m  t r ä t t e n 
gavs i Stockholms stadsfullmäkti- 
ge av borgmästare Lindhagen. 

E n f j ä d e  r är spioneriaf- 

Doctor A n d r e a A n d r e e n- 
S v e d b e r g anmäler boken 
H u r  m  e  d e l s å  l d  e  r n  över- 

Den ryska romanen Cement an- 
mäles av H o no r i n  e H e r m e- 
l i n under titeln A t t f ö d a s 
p  å  n y t t .  

Tidevarvet har av olika anled- 
ningar sällan teaterrecensioner. 
Men de Strindbergspel, som på 
Musikaliska akademien framförts 
till minne av Intima teaterns vig- 
ning till Strindbergsteater för 20 
år sen, kunna e j  gå förbi utan en 
hyllning. - Den gamla ensemblen 
har spelat, med mästerskap. Man- 
da Björling har "velat spela" både 

fären. Och dock allvarlig. 

l i s t a s av dr  Carl Ramus. 

Laura, fröken Julie och Alice - 
och har låtit varje strimma av 
mänsklighet och varje hälsning 
från en annan värld, som så oför 
medlat lyser ned i Strindbergs In- 
ferno, komma till sin rätt. Anna 
Flygare Stenhammar har spelat 
Eleonora i Påsk, August Falck 

detta nog sagt. E m y E k ger 

en tillbakablick och inblick i 
S t r i d b e r g s s p e I e n. 

Fadren, Jean och Kaptenen. Vare 

I  d  a B ä c k m a n’s berättelse 
om vad som hände i i' r i n s e s- 
san A I e x a n d r  o  w a s k l o s- 
t e r c e l l kunde också ha som 
titel: Kan man i drömmen förstå 
e t t  okänt språk. 

Våra postprenumeranter torde 
observera medföljande formulär 
till prenumeration, som benäget 
torde verkställas i god tid, så att 
lntet avbrott , postförsändelser 
måtte ske. 

köper Ni 
och Kris tall billigast illigast hos 
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E N F J Ä D E R. Pyramider. 
Tisdagen den G dec. upprördes icke alltför ovanliga typ, som se- Sovjets minister i Stockholm er- lighet, som förmådde de gamla egypterna 

allmänheten av Svenske Dagbla- nare tider alstrat OCH som förres- kände dock, att det s i t t  på vilket att balsamera sina döda och därmed ge 
dets jätterubriker: Ryskt militÄr- ten kanske funnits i alla tider. legationen förfarit varit inkorrekt själen en bostad på jorden att återvända 
spionage i Stockholm. Ung svensk Omdömena om händelsens räck- och kunnat föranleda invändnin- till. Den egyptiska konsten, som givit 

gar från svensk sida. Ministern ut- världen kostbara skatter, hade också sitt officer anhållen. Historien svällde 
ut. Den svenske reservlöjtnanten vidd och djupa rötter kulminera, lovar därför visa förändringar ursprung i egypternas tro på evigheten. De 

bland legationens militära perso- ka av bilder och skulpturer, som smyc- Norberg hade mot fast lön anskaf- när en prästerlig författare i Gö- 
vackra och levande som möjligt. för att 

fat  militära upplysningar åt sov- teborgs stiftstidning kallar löjt- 
jetryska legationen. svenska Dag- nant Norberg för kyrkoherde Thy- nal. Den stora spioneriaffären har själen inte skulle bli hemlös om den bal- 

bladet, ivrigt sekunderat av Da- sells andlige son. Svenska Morgonbladet försökte alltså reducerats till en fjäder, et t  någon skada. Och pyramiderna äro ett 
gens Nyheter. lät inte av att dag 
för dag utmåla vilka hotande fa- gjuta olja på de upprörda vågor- ingenting. Den kan emellertid för- väldigt och bestående tecken på de veder- 

genom att beteckna affären anleda en fråga. När blir spione- mödor, som tusental, hundratusental av 
ror som avslöjats i och med spio- na RI ett brott? Svar: För det första slavar underkastat sig för att bärga. faraos 

när det misslyckas; för det andra själ undan förgängelsen. nens anhållande.”Ett allvarligt me- som ganska ofarlig ehuru osym- 
mento för dem som tro, att Sveri- patisk. Arbetaren påpekar, a t t  så när Man har beräknat in  stenblocken, av 

ge icke längre har några militära länge h r  Norberg försökte orasni- vilka den stördta av Egyptens pyramider, 

hemligheter kvar av intresse för sera förräderi mot arbetarklassen. makts tjänst. Keopspyramiden, är byggd, skulle om de 
våra bolsjevikiska grannar.” Hi- så längre han utbildade strejkbry- , För den enskilde att ställa sig lades intill varandra i en rad, räcka runt . 

tare vare han en god man. Men när I ett främmande lands sold verkar halva jordklotet. Man har svårt att förr- 
storien ä r  också ett tecken bland ställa sig så mycket. Men allt arbete, som 
de många på att  den ”fredliga för- han efter denna utveckling för- väl på alla pinsamt, undermåligt, det kostat att hugga och forsla fram den- 

mådde sälja sina tjänster åt både brottsligt. Men sett från makt- na oerhörda mängd av meterhöga stenar 
turken och ryssen, då dög han in- kampens och den inbördes skräc- h i t  min ytterst offrat för en idé. Det är bindelsen mellan Sverige och Sov- 

jet från Sovjets sida är en k a p p  
rock, i vilken åtskilligt av illoja- te längre. Ty löjtnant Norberg ha- kens synpunkt blir väl också spio- modigt. Det kunde inte gå an att se efter 

de tidigare varit ombudsman för neri ett oundvikligt tillbehör till åt vänster eller höger, vad som skulle 
litet och tvetydlighet förstuckit Fosterländska Förbundet och stått ett allmänt sanktionerat system. sägas om ett sådant företag, Det kunde 
sig”. 

är från början till slut, ovanifrån tareförbundet. 
och allt nedigenom grundligt miss- Doktr Hanna Rydh hö11 nyligen ett fö- 
tänkt. Reservlöjtnanten Norberg om spioneri Ijudit, var löjtnant neriaffärens fjäder, buren på det redrag i Frisinnade Kvinnors Stockholms- 

förbund om sina färder i Egypten. Genom betecknas som en moraliskt under- Nordberg frikänd u h  lössläppt stora systemets ström, borde lära dr Rydhs stora sakkunskap förenad med 
målig individ. en urspårad stacka- från Polisen. Det arbete han åta- oss att  se upp. Istället utnyttjas ett charmfullt sätt att berätta förmedlades 

re, som har sitt fosterland varhelst git sig för ryska legationens räk- den till ett rungande ”Vad till åhörarna många underbara upplevel- 
det bir sia. bara där bjudes för- ning var av "rent teoretisk art" var det jag sade?” - och systemet ser inför det märkliga ämnet. 

TJÄNST och utkomstmöjligheter. En u h  kunde inte betecknas som för- får ännu mer vatten på sin kvarn. i Amos’ väldiga tempel, där kolonnerna 
äro oändliga som TRÄDEN i en skog. Ko. mollusk. ett  blötdjur allts8 av den beredelse till förräderi. 
lonnerna byggdes med samma underbara 
tålamod och konst som fornminnena i 

gravtemplens inre, framställdes så 

det sker i en Främmande 

inte gå an att säga till sig själv: Vad bär 
Sovjets representation i Sv erige i spetsen för Fosterländska arbe- Vi  äro på alla sidor så omgivna det av? Vad tjänar det till? Lönar det 

av detta system, a t t  vi lätt glöm- mödan? Den som har en tro med sidoblic- 
ma att  det existerar. Ved låna vi blickar bygger förvisso inga pyramider. 

En vecka sedan del första ropet oss egentligen till? Den sista spio- 

St r i n d be rgss p e l en , Och där är är den stora sfinxen, som än än- 
nu I detta år blivit förvandlad och för- 
skönad. Genom fullbordandet av grävnin- 
garna har d i n  framrätt i hela sin makt ur 
ökensanden, vilande lugnt på sina jättelika 
framtassar. Där den ligger, kommer det 
väl alltid att bli ett uttryck och ett före- 

En serie Strindbergsdramer har vid sitt verk och förblödande i det: och hemsk förstoring, en tragik, mål tur människors längtan och undran. 
förfärligare än livet vanligen lå- Den som inte fick förmånen att höra 
ter oss erfara. Som Laokoon under dr Rydh tala, behöver därför ingalunda under senaste tiden givits i stock- Lejonet lik, som rister sin bur med blo- 

ormarna, vrida sig hans männi- neka sig nöjet att följa henne i skildrin- holm av sällskapet Falok-Björling. 
Di Rydh som för 20 år sedan började att ryker h i n  ut på klaviaturn och griper 

omkring sig- . . skor under övermänskliga kval. har i en i höst utkommen bok, Solskivans 
spela Strindbergs verk på Intima väldiga nävarna nu vid stålsträngad harpa Endast så syntes det honom själv land, berättat om vad hon rett. både av 

de spikas, gamla Egypten, dir din vidsynte. 
framsynte farao, Ench-Aton fångade so- publik, som i de jagande sensatio- fötterna naglade fast vid pedaln, han lik- 

nar en korsfäst. 
nernas tid ännu icke förlorat för- Allt vad som livet har beskt, det cyniskt 

fruntimmer vill spela lens strålar i en papyruskalk, och i Egyp- 
ten II i dag, där man brottas med lidens 

mågan a t t  reagera, har på nytt  gäckande livet. Laura?" frågar Strindberg i ett alla olösta problem. 
känt den Strindbergska dramati- som av vårt allvar gör narr och hånar brev till Lundegård, i et t  ögon- Visserligen tycks mycket obrutet h i  för- 

da heliga känslor, blicks klar insikt om vilken fruk- blivit sig likt under gången av oräkneliga 
tansvärd gestalt han skapat i den- år. Nilen vattnar ännu som under årtusen- 

kens kraft  a t t  ta en för strupen. 
Vad man än må hysa för mening pockar på offer och plikt, och skrattar 

bakefter åt offret, den det torra landet kring sina stränder. 
om Strindberg som personlighet, livet som gissel ju bind av de arma män- na hyena, hysterisk, maktlysten, Och människorna ösa tåligt som förr det 
denna rolösa och kämpande natur, hänsynlös, moraliskt defekt, utan fruktbringande, oskattbara vattnet med si- 
som med genial brutalitet eller tvingar att slå vad kärast man har, att skuldmedvetande eller samvete. na enkla skopor eller kameldragna vatten- 

sarga och såra - - - listig och slug men i alla ting, hjul. Kvinnorna få ännu vänta på sin fri- 
som icke belysas av hennes ond- het, dir de leva bakom slöjor innanför 

brutal genialitet hamrade in i sitt verk alla människolivets Så går sonaten fram, den ordlösa väldiga 
dikten, säkra väggar.väim^. Och jämlikheten äro de 

ingredienser utan a t t  fråga ef- ryter och gråter av vanmäktig harm över skas genialitet, stupid, dum, hopp- kanske längre ifrån efter de tre eller fyra 
löst ologisk, ett block. mat vilket årtusenden som förflutit, sedan Hatschep- ter, om han slet dem ur an- 

dras bröat eller ur sitt eget; hur själsintrument sut den kvinnliga farao, kämpade för sln 

man än må bedöma denne man, set in över människosjälarna ha måste krossas. Fröken Julie åter rätt att kallas solens dotter. 

som till och med i sin småaktighet framträtt i do under Strindbergs- är den obalanserade driftvarelsen, fort. Det är inte sagt vi ha  anledning att 
nådde dimensionernas storhet, så spelen givna dramerna. Fadern det sista skottet av en degenererad förhäva oss ö r n  Egypten. Utvecklings- 

måste man erkänna och gripas av och Fröken Julie höra till de s. k. ätt, med den lätta doft av förrutt- skeden kunna gå i zigzag. Synes oss Egyp- 
hans insensitet i känslan och hans naturalistiska sorgespelen, vilka nelse, som kan skänka ett visst ten barnsligt i somligt, må vi betänka dess 

bittra klarsyn vid genomlysningen givetvis äro mera sorgespel än na- pikanteri också at en bådar frukts undergången. smak men makt också att gav skapa si t t  bidrag, den stolta när vi kultur, byggde som vår 
av människosjälarna. Intensiteten turalistiska. De ha tillkommit un- som egen. För stora dåd behövs ofta det 

har han en gång givit et t  sällsynt der en tid, 1887-1888, då Strind- När hennes ära fläckats, har hon barnsliga sinnelag, som blir taget helt till- 

starkt uttryck i Stadsresan, där ber*% fantasi var sjukligt över- ingen kraft at t  resa sig, utan bö- fånga av leken och offrar allt för verkets 
den spelande vid flygeln blir en hettad och skänkte åt de gestalter jer sig för den segrande starkare själens fullbordan. odödlighetets Som bygger skull. pyramider Casam. för 

bild av diktaren själv, korsfäst och scener, han skapade, en vild (Forts. 1 sid. 6.) 

varom inte, nedbringa 

Av Emy Ek. 

diga ramar, 
gen av hennes egyptiska färd. 

möjligt att få någon utlösning och det 
befrielse för sitt eget kval. 

teatern vid Norra Bantorget. Den 

"Vilket 

niskornas öden, 

tillvarons smärta. 
Både intensiteten och spejarlju- mannens finare 

ANTOINETTE W. NORDINGS 

KONSUMTIONSFÖRENINGEN STOCKHOLM 
Äro Edra inkomster för stora? d e r  genom i n k ö p  i  v å -  

n butiker 
Eau de Cologne 



Familje- 
nöje. 

Den moderna krigföringen ut- 
plånar skillnaden mellan militär 
och civil befolkning, Giftgaser och 
bomber dödar alla lika. Rätten att 
döda tillerkännes även de civila 
genom landstormen. 

Landstormsövningar är ett myc- 

ket uppskattat nöje både för dem. 
som deltaga däri och dem som få 
tillfälle att se på. Förra söndagen 
var det Skansens julmarknad. som 
roade Stockholmarna, söndagen 
där förut var det landstormsöv- 
ningarna i Kaknästrakten. 700 

lekte krig med 
stridsvagnar, granatkartescher 
och rökbomber. 150 s. k. Lottor 
förplägade dem och åskådare, upp- 
skattade till ett antal av c:a 2000, 
följde med livligt intresee spelets 
gång. Vad tänkte alla dessa män- 
niskor på? Tänkts da på krigets 
ohyggliga fasor! Tänkte de på d i t  
lidande och nöd, som kriget föror- 
sakar. den andliga och moraliska 
nedgång det medför! Vilken van- 
ära kriget innebär! Låg där en all- 
varstung, dyster stämning över 
det hela? - Därom har man inte 
hört något berättas. Det talas 
bara om hur spännande det var, 
om nyfiket intresse. 

Det är givet att ab länge vi ska 
ha ett s. k. försvar, måste detta 
försvar underhållas, övas och mo- 
dernisaras, Men - krig som krig. 

Och det är visserligen en bespa- 
ring , men hjälper inte att nedrus- 
ta, om om man upprätthåller den kri- 
giska andan a h  föreställningen 
om krigets oumbärlighet. SA länge 
man förlägger den största foster- 

ningar, är fredsviljan r ings  En 
tanklös och okritisk allmänhet till- 

ländska gärnigen till militära öv- 

bringar utan att reagera sin sön- Fjärde upplysnings. 
dagsledighet med att begapa dessa kursen 
fosterländska gärningar, vilkas 
egentliga ändamål och innebörd de behandlande internationella problem och 

konflikter, som utgöra en fara för freden 
lämna ur räkningen. Den allmän- och lägga hinder i vägen för ett förtroen- 
na opinionen godtar alltjämt kri- de fullt internationellt samförstånd och ar- 

bete, anordnas i Stockholm den 7–11 ja- 
get. nuari 1928 av Internationella Kvinnoför- 

för sig. Men vi ha ej tid och ut- Hans excellens statsministern har, så- 
rymme att skänka dem så myc- vitt hans tid medgiver det, lovat öppna 

ken uppmärksamhet. De höra till kursen, och utrikesministern bidrar med 
dem som ha valt att ge sitt in- en föreIäsning behandlande: Något ämne 

från Nationernas ,förbunds verksamhet. 

som hör till god ton som ägnar problem, komma att i dubbelföreläsningar 
och anstår deras kvinnlighet. ett behandlas av professorerna Bernhard Karl- 
sätt, som inte kostar mothugg och gren och Otto Nordenskjöld, Göteborg, 

inte kräver självständighet, men pastor Paul Sandegren samt fru Anna 
inhöstar pris. Och deras lättköpta Bugge-Wicksell. 

segrar äro en art av underhållande I frågor rörande arbetsfred kommer 
ordföranden i Internationella föreningen 
för sociala förbättringar inom industrin 

sällskapsliv 
Men anmärkningsvärt är. att fröken Kerstin Hesselgren att föreläsa om 

man i landstormsövningarna tar »Nya former för arbetarskydd »och nämn- 
med små pojkar på 12 á15 år. Man da förenings vice ordförande direktör van 

vill påtagligen ta dem direkt från der Leeuw, Holland, om »Samarbete mel- 
lan arbetare och arbetsgivare». Sekretera- 

tennsoldater och pappkaskar till ren i samma förening miss Brenda Voysey 
gasmasker och tanka. man vill England, redogör för föreningens arbete 

från början uppfostra deras krigis- och mål. 

ka anlag och uppmuntra deras håg Internationella Kvinnoförbundet för fred 
till militarism. De följa tidigt si- och frihet generalsekreterare miss Mary 

na fäder, och om så deras mödrar Sheephanks, Genéve, kommer att bidraga 

och systrar bli lottor, så stärkas med flera anföranden, belysande kvin- 

familjebanden åter av ett gemen- 
nornas världsfredsarbete. Därjämte kom- 
ma flera för fredssträvandet aktuella frå- 

samt intresse: kriget. gor att behandlas av andra in- och utländ- 

Antagligen går det till på sam- ska talare. 

ma sätt i alla länder. Då kan Eu- Offentliga och halvoffentliga aftonmö- 

ropa kosta på sig nedrustningskon- ten anordnas i K F. U. M:s hörsal a h  

ferenser. Det betyder ingenting. 
Nationernas förbund blir till sist För söndagen den 8 januari 8 januari planeras 
istället ett krigsförbund. 

Lottorna borde ha sitt kapitel bundet för fred och frihet. 

tresse för samhället på ett sätt, 
Frågor, som röra ras- och befolknings- 

eventuellt i andra lokaler, 

Frågan om Mötesplatsen. 
tomträtten Södermanlands Länsförbund av 

F.K.R. samt Flens, Malmköpings 
och Sparreholms socialdemokratis- 

i Stockholms trädgårdsstäder avgjordes ka kvinnoklubb hade gemensamt 
rid Stockholms stadsfullmäktiges extra offentligt möte i Flen i söndags, 
sammanträde i måndags, Med 52 röster varvid fröken Kerstin Hesselgren 
mot 38 bifölls d u  av stadskollegiets ma- inför en talrik publik talade om 

tens bibehållande som enda upplåtelse- samhällets ansvar gentemot möd- 
form. Sam bekant hade 

högerledamöter reserverat sig mot detta Efter föredraget samlades med- 
förslag och förordnat äganderätt jämnsi- lemmarna av de båda organisatio- 
des med tomträtten. lemmarna ksffesamkväm och dis- 

Som skäl för denna ståndpunkt anför- kussion, varvid fröken Hesselgren 
de borgarrådet Juhlin-Dannfeldt bl. a. försökte få utrönt hur kvinnorna 
att tomträttsupplåtelsen aldrig kan mäta ställde sig till en det framkomna 
sig med upplåtelse mot äganderätt ifråga förslag angående moderskapsför- 
om ekonomiska fördelar för stadens räk- säkring. 
ning. Under diskussionen fastslogs att 

medan vi vänta på moderikapsför- 
upplåtelseform för jord i trädgårdsstä- säkring måste vi genom statens för- 
derna har man också varit benägen att sorg söka förbättra tillståndet för 
överskatta dess popularitet bland all- mödrarna samt åstadkomma bättre 
mänheten. Man har helt enkelt inte haft ekonomiska villkor och resurser 
tillfälle att göra några jämförelser. Men 
att äganderätten ändå är mera eftersträ- över huvud taget för vår utmärkta 
vansvärd bevisas av att människor söka barnmorskekår så att barnmor- 
sig ut till områdena utanför trädgårds- skorna kunde stå mödrarna till 
städerna, där de avstå från de bekväm- tjänst med kostnadsfria råd angå- 
ligheter som erbjudas på tornrättssom- ende såväl deras egen som barnens 
rådena, goda komrnunikntioner. inledd 
gas etc. för tillfredsställelsen att äga jor- 
den. 

joritet tillstyrkta förslaget om tomträt- Moderskapsförsäkring eller om 

stadskollegiets rar. 

Eftersom tomträtten hittills varit enda 

vård. 
Mötet ansågs av alls synnerligen 

H.J. Borgarrådet Sandberg framhöll emel- 
lertid, att tomträttsupplåtelsen också ur 

lyckat och givande 

ekonomisk synpunkt visat sig vara för- Eksjö Frisinnade Kvinnoklubb 
delaktig för staden. Det är det enda effek- hade den 3 december en talrikt be- 
iva sätt att bevara markvärdestegringen sökt klubbafton i fru Helga Sjö- 
åt det allmänna. Avgälderna h i  också va- strands hem.Till samkvämet hade 
rit fullt tillräckliga för att täcka kostna- inbjudits Frisinnade Kvinnor i 

Nässjö samt medlemmarna i Inter- derna. 
De allmänna synpunk- nationella Kvinnoförbundet för 

mästare Lindhagen. Arbetet Ett värdefullt och intressant fö- 
för tomträttsinstitutionen är alls inte nå- redrag om "Kväkarna och deras 
gon socialdemokratisk angeläget från arbete” hölls av fröken Lotty Dur- 
början, Det var tvärtom Iiberalerna a h  lina. Jönköping. som därvid även 
den patriarkalliska högern som r id 1900- delgav sina personliga intryck av 
talets början ägnade sina krafter åt den- samvaron med kväkarna i Eng- 

land. Den innehållsrika aftonen 
utfylldes dessutom med musik av 

uppfostran till den riktiga uppfattningen Sedan detta samkväm har Fri- 
om det allmännas rätt till jorden. Tomt sinnade Kvinnor i Eksjö lidit en 
rätt kunde lika väl kallas reformerad sinnade och smärtsam förlust. 
äganderätt. Det är här fråga om en kamp Telegrafexpeditör Anna 0lin dog 

en 8 dec. Hon var en gång en mot den gamle Adam, upplysning och den 
te demagogisk lockelse. Ur kampen att av dem, som har upp rösträtts. 
äga, och framförallt att äga jord, har all rörelsen. Tidevarvet och alla fri- 
ofärd kommit, och däri bottnar krigen. sinnade strävanden ha med henne 

förlorat en BY sina pålitligaste 
vänner - Det samkväm, som ovan 
refererats, var den sista festliga 
samvaro hon med sitt glada och 
goda sätt hjälpte till att ge inne 
håll At, innan hon så oväntat gick 
bort, M.J. 

erna på frågan framfördes av borg -  fred och frihet. 

na sak. 

Det är en uppfostringsfråga dit gäller, fru Sigrid Hofrén. 

RÄTTELSE. 

Till Karin Hammars artikel 
I n r e  s k o l r e f o r m  i förra 
numret av Tidevarvet fogas här- 
med en rättelse. Utvecklingen av 
barnantalet och gruppindelningen 
rid Universitetsskolan i Jena stäl- 

Försöket gjordes med 21 barn. 
Aret därpå hade man 72 barn 
(40 gossar och 32 flickor. 1-8 skol. 
Aret) delade på 3 grupper med 3 
lärare. Na har man ungefär 80 
barn (1-10 skolåret) likaledes i 3 

ler sig så: 

grupper med 3 lärare. 



P r o  te s t e r. 
Till föräldrar och upp- 

fostrare' 
I landstormsövningarna på Gär- 

det söndagen den 4 dennes ingick 
ett led. som icke kan undgå a t t  
hoa varje allvarligt tänkande 
fredsvän väcks oro och bekym- 
mer. Jag syftar på de a k. land- 
stormpojkarnas deltagande i stri- 
den. 

Enligt tidningsreferaten kommo 
därvid till användning - låt VII- 

ra i fingerad form - det modär- 
na krigets hjälpmedel: gasbomber, 
tanka kreverande granater. kar- 
hin- och artillerield. Illusionen as 
en verklig slaktning gjordes alltså 
så fullständig som möjligt. Och 
pojkarnas uppgift skulle vara a t t  
tätt i spåren på krigsvagnarna 
"hugga in på fienden". Detta för- 
utsätter, a t t  även pojkarna måste 
vara fullt beväpnade. 

Att stridsövningar för vuxna 
män anordnas, är en sak för sig, 
som i detta sammanhang e j  skall 

beröras. Det är blott en konse- 
kvens av den rådande uppfattnin- 
gen av kriget som ett tillåtet och 
nödvändigt medel a t t  lösa mellan- 
folkliga konflikter. Det är mot 
b II r n E n s organiserade indra- 
gande i dessa stridsövnigar, som 
jag vill rikta en gensaga. TY som 
barn får man väl ändå betrakta 
12 à 15-åringar. Vid denna ålder 
är det e j  blott ändamålslöst, att 
pojkar deltaga i stridsövningar, 
utan även direkt farligt. I en 
verklig kamp skolla de föga kunna 
uträtta, men genom detta lekande 
av krig bibringas de den uppfatt- 
ningen, att  om - det Gud förbju- 
de - leken skulle bliva blodigt all- 
var, envar, även barn. vore i sin 
fulla rätt  a t t  bruks vapen. Men 
därigenom skulle - enligt rådan- 
de "Krigsmoral" - e j  blott de 
själva klassificeras som francti- 
rörer, utan det samhälle de till. 
höra med hela dess civils befolk- 
ning skulle i och med detsamma 
upphöra a t t  anses som neutralt 
a h  vara hemfallet under fiend- 
dens rätt a t t  mot detsamma utöva 
krigets grymmaste repressalier. 
Att värna landet må vara vuxna 
mäns sak - det kan aldrig bliva 
barnens uppgift. 

Det är givet, a t t  från pacifistisk 
synpunkt det måste anses som yt- 
terst beklagligt, a t t  barn på detta 
sätt på lek indragas i en föreställ- 
ningssfär, där kriget. berättigan- 
de och ofrånkomlighet utgör ett 
rotfäst begrepp. SA mycket svåra- 
re blir därigenom fredsvännernas 
strävan a t t  utbreda den mentali- 
tet, som e j  i blodutgjutelse, utan 
i rättsliga avgöranden ser ett 
människovärdigt nätt a t t  lösa in- 
ternationella konflikter. 

Till sist skulle jag till föräld- 
rar och uppfostrare vilja rikta en 
fråga: 
Om det gällde, skulle ni då sän- 

da edra barn ut i strid mot fien- 
dens kulor och giftgaser? 

Säkerligen icke. Men varför gö- 
ra ni det då på lek? 
Det finna ting så tungt allvarliga, 

a t t  ingen tänkande människa borde 
vilja leks med dem. Och till dessa 
ting hör kriget. 
E l i s a h  e t h W æ r n-B u g g e. 

Apropos den medi- 
cinske nobelpris- 

Rättvisa. tagaren. 
En helt ung föräldrarlös flicka Sen uråldriga tider ha människorna på 

är anställd hos en äldre man. Hon olika platser på jorden gjort den erfaren- 

är arbetsam och plikttrogen. Han heten att en akut febersjukdom ej alltid 

söker förförs henne och gör slut- 
ligen våldtäktsförsök. När han Den ena sjukdomen tycktes ha kraft 
inte lyckas, tar  han genom förtal att förgöra den andra. Sam en sådan 
heder och ära sv henne. hälsobringande åkomma nämner redan 

Mannen har handlat likadant Hippocrates frossan eller malarian, vilken 
mot andra unga flickor. Han är uppges kunna bota den heliga sjukan - 
alltså en ansvarslös brottsling, en epilepsin. En tro som fortlevde in i me- 

samhällsfarlig person, ehuru hans deltiden. För den franske konungen Lud- 
brott aldrig blivit åtalade. vig lX, som led av fallandesot, uppsändes 

Hur skall en ensam ung flicka förbönér att han måtte ådraga sig tredje- 

försvara sig när hon råkar ut för dagsfrossan för att på så sätt bli av med 
en sådan usling? Att gå till dom- sin epilepsi. 
stol endast skadar hennes anseen- Även melankoli och andra sinnessjuk- 
de. Han har inga vittnen på hans domar uppges hava blivit förbättrade av 
brott och sin oskuld. Det är näs- tillstötande akuta febersjukdomar. och 
tan omöjligt att  på laglig väs få man sökte med varjehanda medel i bo- 
skydd mot förtal, som berör en tande syfte framkalla febertillstånd hos 
människas heder och lycka - allt- olika sorters sinnessjuka. Den hemska och 
så mer än livet. Bakdantaren är obotliga sinnessjukdom paralysie géne- 
skyddad. rale sökte man redan i mitten på förra år- 

Den unga flickan blir förlovad hundradet på detta sätt påverka. Wiener- 
med en man. för vilken hedern är psykiatern Wagner von Jauregg framkas- 
det högsta av allt, framförallt tade redan 1887 den tanken att malarian 
hans trolovades heder. Utan andra skulle vara en Iämplig a h  användbar fe- 
utvägar a t t  skydds henne, besluta bersjukdom, men det dröjde 30 år innan 
de ta rättvisan i egen hand. De an- han verkligen började med denna be- 
se sanning och heder för mer ä n  en handlingsmetod. 1917 inympade han 9 
uslings liv. och hon dödar honom. stycken paralytiker med frossa. Resultatet 

De bägge simulera ej otillräkne- blev uppmuntrande, och har sedan utförts 
lighet och förklaras e j  ha begått icke endast i Wien utan överallt i värl- 
handlingen i sinnesförvirring el- den och professor Wagner är en av årets 
ler under förmildrande omständig- nobelpristagare i medicin. 
heter. såsom annars ju är vanligt. Erfarenheten om denna behandlingsme- 

De dömas till lagens strängaste tod sträcker sig sålunda endast 10 år til l. 
baka men åtskilliga 1000-tal paralysier h i  
dock behandlats jämte andra s. k. parasy- 

straff, livstids tukthus. 
filistiska sjukdomar, d. v. s. sjukdomar Men vad är rättvisa? 

Är det a t t  lika hårt straffa en uppkomma i nervsystemet på bas av en 
usling, som begår lustmord för a t t  förut ådragen venerisk sjokdom, syfilis. 
tillfredsställa sin perversa grym- Den förstnämnda sjukdomen, paralysie 
het och en värnlös, hederlig flicka, génerale, börjar med rubbningar I nerv- 
som försvarar sin heder? systemet och själslivet. Darrning och 

Det sägs i de nordiska länd- överhoppande av bokstäver, åstadkommer 
att rättvisan inte alltid är nog förändringar i handskriften, sluddrigt tal, 
sträng och hänsynslös under andra ojämn gång. obalanserat sinne. storhets- 
luftstreck. Men är det e j  rättvisare ideer, hallucinationer. Sedan kommer till. 
och bittre att  döma efter brottets tagande förlamning. avtrubbning av alla 
beskaffenhet, efter den handlandes själslivets funktioner a h  sjukdomen leder 
sinnelag, såsom det i somliga län- under mer och mer tilltagande andligt och 
ders lagstiftning heter: domaren lekamligt förfall hos patienten i övervä- 
skall först rådfråga sitt samvete, gande antal fall till döden under I å 2 
därnäst lagens bokstav. år. Möjligheten till varaktig förbättring 

enbart var av ondo. 

Samtidigt med att  mot en flicka, har knappast varit mer än 1 proc. 

som försvarar sin heder, tillämpas . JO tidigare en sådan paralytiker Lin få 
Jesu bud, "den som griper till inympad på sig den här omtalade tredje- 
svärd, skall med svärd förgås”, dagsfrossan ju större utsikt att den skall 

satta principen. Det inskärper så- sjukt blod direkt eller få moskiter bita 
som den högsta plikten för alla först en lämplig malariasjuk och sen din, 
unga män att döda - icke brotts- sinnessjuke. Efter en inkubationstid av 
lingar utan hederliga människor, 
familjers och föräldrars försörja- 
re. Den som vägrar blir straffad 
såsom en brottsling. 

Vi vänta a t t  domen över Mar- 
git Niininen a h  Allan Törnudd 
skall revideras vid högre rätt. El- 
jest måste kvinnor uttala sin pro- 

, tast emot hårdheten. 
TY lagarna måste dock vara till 

för a t t  skapa rättvisa a h  inte 
örättvisa, för att  skydda den värn- 

lösa och freda heder och lycka och 
inte tvärtom. 

följer samhället i stort den mot- göra nytta. Antingen överföres malaria- 

Ranghild Modin-Ringström. 

Utan att taga ståndpunkt till 
den framställning av förloppet 
som bär ovan återges - eller till 
någon annan - vill Tidevarvet 
understryka synpunkterna på det 
vanskliga i samhället8 plikt a t t  
straffs efter lagens bokstav - det 
meninslösa i a t t  sätta exempelvis 
sådana som dessa två människor i 
livstids fängelse. 

7-30 dygn börja feberattackerna med 
Frosskakningar. Patienten bör gå igenom 
8-12 stycken och så få kina för att bli 
av med malarian. En förbättring kan 
spåras redan innan första feberanfallet 
kommit och tilltar sedan undan för un- 
din. Stilen blir stadig. Inga bokstäver 
bortfalla, storhetsidéerna krympa sam- 
man. sjukdomsinsikt inställer sig - och 
hospitalets portar öppna sig och många 

att hi varit dömda till det mest förned- 
rande sjukdomstillstånd. 

kunna återgå till ett verksamt liv från 

Även om det ej tycks ha lyckats få full 
hälsa i mer än 30-33 proc. a h  delvis 
förbättring i åtskilliga tiotals procent yl- 
terligare, är det dock .. oerhörd betydelse, 
när min betänker hur tröstlös sjukdomen 
förut tett sig. 

På samma gång som professor Wagner 
von Jauregg gjort sig väl förtjänt av sitt 

er förr. hur allt går igen. 
pris konstaterar man som så många gång- 

Ny docent vid Karor 
linska institutet. 

Med. dr Nanna Svartz har förordnats 
till docent vid Karolinska institutet, och 
Sverige har därmed fått sin första kvinn- 
liga docent inom den medicinska fakulte- 
lin. Dr Svartz blev med, kand. 1014 och 
med lic. 1918. Hennes vetenskapliga forsk- 
ning har i huvudsak rört sig på bakterio- 
logiens område och hon promoverades i 
våras efter en doktorsavhandling om 
tarmbakterier. Han har i flera år tjänst- 
gjort vid Serafimerlasarettet i Stockholm 
som underläkare o. amanuens a h  slutli- 
gen innehaft ett flera månader långt tör- 
ordnande som överläkare där. 
Dr Svartz är även medlem, av kom- 

mittén för kvinnliga läkare. Men huvud- 
parten av hennes intresse l u r  ägnats det 
vetenskapliga arbetet och hennes uppgifter 
som läkare. 
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Revolutionsdagar i 
Tidevarvets medarbetare träf- ville ta Sverige till förebild för 

far av en händelse fröken Inge- det nya Kinas statsskick. Han 

av sommarn varit  h e m m a  i Sveri- liknande vår gamla fyrståndsre- 
ge efter en mångårig verksamhet 
som missionär i Kina. 

Det är nog sant a t t  den uppfatt- tiet sam uppstått, märkte vi myc- 
ning man tår genom tidningarna ket s n a r t  en förändring. Kommu- 
inte alltid är fullt riktig, säger nisterna upptogs bara som en 
fröken Wikander. Alla underrät- grupp inom kuomingtang, som pi- 

telser från Kina kommer över onjärer för idéernas främjande. 
England där de givetvis färgas De var fostrads i Moskwa, dit de 
betydligt av det parti,som tör till- sändes några hundra om året på 
fället har makten. Jag  vill där- stipendier, NU fick man istället 
för sällan tro på uppgifterna förr- för kravet på frihet och rätt snart 
än jag fårr dem bekräftade därut- höra helt andra slagord. ”Död åt 
ifrån. Så mycket är säkert att det utlänningarna”, ”bort med missio- 
sista revolutionsåret varit dat all- nen”, folket började bli fientligt, 
ra värsta vi sett därute. Det var man fick vinande småstenar ettor 
ju en fortsättning på föregående sig där man gick. de spottade på 
revolutionerna 1911-12, när kejsar- en och ropade "utländske djävlar.” 

Kina blev ju alls inte uppfyllda, sommaren ett år efter dr Sunds död 
utan ett fåmannavälde, som snart 1925. 

. övergick i envälde, och mycket Dr Sun höll strax före sin död på 
liknade kejsardömet var vad man a t t  sluta fördrag med sovjet. Det 
fick istället. Utan allmän tolkbild- var ett  ödesdigert beslut. som he- 
ning är det inte lätt a t t  bygga la Kina fått ångra och djupt be- 

klaga. Men till stor del måste man upp ett  folkvälde. 
var stormakternas 

hållning som drev Kina in i de 
förfärliga konvulsioner som följ- representation? 

där guvenörerna bestämde som de försökt att bli av med de orättfär- 

riken. Hunan, där jag bott i nio år av västmakterna, men dessa lova- 

rike och har 30 milj. innevånare. på Kinss begäran och höll aldrig 
Guvenörerna som kom efter vice- sina Iöften. Ett exempel på arten 
konungarna i provinserna vid re- av dessa födrag var t. ex. tullbe- 
publikens införande voro mesta- stämmelsen som medgav Kina 5 % 
dels generaler,mycket krigiska och tull på utländska varor medan 
med stor makt. Efter den förste Amerika kunde lägga 60-100 % å 
presidentens död gåvo de sig i  str id kinesiska, Också de befästa områ- 
med varandra och ett militarist- dena, som hörde under de utländ- 
välds av det mest betungande slag ska legationerna verkade uppre- 
fick man i stället tör den efter- tande på Kinas falk. 
längtade demokratien. I Hankau t. ex., som ligger 100 

Tack vare de rn& hänsynslösa mil in i landet, låg förra somma- 
pålagor, röverier och brandskatt- ren 7 främmande makters krigs- 
ning blev fattigdomen och förfal- fartyg med kanonerna riktade 

mot land. mot kinesernas eget let bara större. 

Så bildades ju kuomingtang, K a n t o n a r m é n s  valspråk var: 
nationalistpartiet, av Dr Sun ”framåt om det också kostar livet 
Han gav ut en bok där han be- men aldrig tillbaka". Många av de 
handlade folkets tre principer, ra- unga, som från början slöt sig till 

Yatsen, ”revolutionens 

sens enhet folkets självstyre och armén, fick också ge livet för sitt 
rätten att leva som människor. valspråk. 
Den sista principen behöver ingen Medan Kantonarmén hälsades 
annan förklarning än det faktum som befriare, började folket så 
att omkring 1/4 av Kinas folk, allt- småningom resa sig emot kommu- nisternas framfart, Det blev ju en 
så omkring 100 milj. ständigt le- brytning emellan nationalister på trasiga mattor eller bor i dåli- och kommunister, man kom under- 

ga hyddor, där det regnar in. sak s o m  d e  b å d a  partierna mena- 

bund av studerande ungdom och I tre av da stora provinserna 
nibildade dem till skickliga agita- fick man uppleva den mest fruk- 
torer. Trots landsförvisningar och tansvärda terror från kommu- 
halshuggningar växte nationalist- nisternas sida. Hastiga döds- 
partiet oavbrutet. Det iii förres- domar, ibland utan a t t  ens rik- 
ten rätt intressant att veta att dr tigt identifiera offret. skedde 
Sun, som bl. a. bott några Ar i Salt. på minsta anklagelse, I en visa 
slöbaden och var mycket inne i stad dödades på en dag 80 perso- 
svenska förhållanden, i mycket ner. Bus brändes och förstördes, 

Honorine Hermelin. 

A t t  f ö d as p å nytt. 
"Det ä r  ett uppskakande bevis ningslösa, rörande och gripande 

på var tids rasande tempo" - ryska romanen blottade hjärteröt- 
skriver en kännare av modern terna i samhället och hos männi- 
rysk litteratur, Maria Lazar skor, och åtminstone under vissa 
- "att det unga Ryssland ögonblick fick världen att ana, a t t  
knappt t io år efter sin uppkomst tillvaron ännu kunde ses under 
redan frambragt sitt stora epos. alldeles nya synpunkter, så är  
Böcker däri  kommunismen mer också Gladkows ryska roman ska- 
eller mindre konstnärligt propage- kande. Det är svårt säga hur. Den 
rats, ha visserligen under de sista ä r  som en brygd. där allt sjuder 
åren över hela världen framsprun- och jäser. Med diktarens hänsyns- 
git som svampar ur  jorden. Fjodor löshet kastar han dit allt som bli. 
Gladkows roman Cement är det vit levande för honom. Man und- 
unga Rysslands första verk, som rar, om det skall räcks århundra- 
ej  skrivits för folket utan ur fol- den,innan brygden klarnat, så att 
kets mitt. Det är sin samtids blo- min kan se dess färg och urskilja 
diga, vilda mäktiga epos." dess smak. Men man vill inte skju- 

Cement har i dagarna kommit u t  ta frågan över på århundradena. 
på svenska i översättning från den Man tvingas att söka ett  förlösan- 
tyska upplagan av Karin Boye. de ord. som kunde bjuda e t t  ögon- 
Säkerligen kommer den a t t  tränga blicks ro och klarhet över de ra- 
sig fram över jordklotet. Liksom sande vågorna - över "massans" 
under förra århundradet den sko- rörelser och de enskilda männi- 

presentation. 
När Kuomingtang 1922 ingick al 

lians med det lilla kommunistpar- 

dömet störtades. Förhoppningarna 

Men fanns det inte något slag av säga a t t  det 

Lantdagarna i provinserna var de efter närmandet till sovjet. 
mest humbug med köpta röster, Kina hade ju  upprepande gånger 

ville. Provinserna är ju stora som diga fördrag, som påtvingats det 

är till ytan ungefär som de bara att så småningom gå med k. 

fader." 

Dr Son bildade ungdomsför- de. 

Fjodor Gladkow: Cement. Frams för- skornas kamp och lidanden 
lag. Pris 8,50. , i ”Gladkow är mer än en stor, han 

, ... 

T I D E V A R V E T  

Kina.Kvinnosidor. V i k t i g a  s y n p u n k t e r .  
U n d e r i t a I i e n s sol är titeln de av sin förbindelse sinne ut an- 

Hellberg-Castelli debiiterade för- I denna Lena har emellertid 

ler goda sidor det är frågan om utan tid. fortsätter sin cykel, rom efter för- Lena är verkligen en levande va- 

arbetartidningarna såväl som de flesta an- Fristående och var för sig helt ägde få fel men att hon samtidigt 
dra, där kvinnorna tack vare typograf- avslutade äro emellertid dessa de- saknade vissa förtjänster. Detsam- 
konst och manliga redaktörers »ordnings- lar, om det ock är samma männi- ma skulle man kanske kunna sä- 
sinne» blivit oupplösligt förenade med kål- skors öden som följas från volym ga om många medlemmar av vårt 
dolmar och stuvad potatis II.^ fransk till volym. svenska folk. och det samma gäl- 
matsedel. Dessa nådesidor (ty det är av Under Italiens sol är, som sagt, ler om Lena Hon är hederlig och 
nåd som kvinnan får »tala i församlin- debutboken och den bär många spår vill alla rätt, hon är duglig och 
gen» en gång i veckan), dessa nådens av a t t  det ä r  en nybegynnare som kraftig, trofast och i grund och 
kvinnosidor är en löjlighet i all synner- hållit pennan.Den skälingen tunna botten varmhjärtad. Men hon är 

ull av fördomar, oförmögen att het i arbetartidningarna, vars publik och handlingen - en ung svensk sån- f 

gerska. Frigga, kommer till Ame- sätta sig in i andras  sätt a t t  tänka. vars skribnter, män ah kvinnor. är un- 

och veder- rika. ”upptäckes” av en rik herti- Hon travar på på den väg hon an- gefär likställda vad inkomst 
ginna, följer henne till Rom och ser vara den rätta utan a t t  m a  

där känna en italiensk präst att hon kan såra och skada. Hon »Ja men det finns ju ju kvinnotidningar» 
invänder man. Ja visst finns det. Denna och kompositör Lelio, som föräl- har lättare att se dåliga sidor än 
lar, som skulle ha gjort oändlig nytta,om skar -ökas ut med episoder som goda. lättare a t t  klandra än att 
de placerats i dagstidningarna, ej bland in te  ha något som helst därmed at t  nerös förlåta än lättare a t t  tacksamt att själv taga vara emot. ge- 

skaffa. personerna äro schematiskt Förf. som ej förmår skildra en kål och potatis, utan där män, bl. a. dags- 

Nu är det höjden av tillmötesgående, tecknade och de städer och land- italienare övertygande, har sett 
skap som inrama dem likaså. några speciella svenska lyten sa 

höjden av villighet all låta Kvinnan - En vit fluga betecknar en av- att säga med italienska ögon, och Modern - Hustrun - Abreterskan, ja 
varför inte Gatflickan, göra sig hörd på gjord utveckling till det bättre. om hon ock i sin iver i b l a n  slår 

S Språket är lugnare och klarare. över, så har hon i varje fall här 
Personerna e j  längre litteriira kli- givit en människoskildring av en sida i tidningen en gång i veckan. 

av den svartaste otacksamhet. Kvinnan i blir ju  aldrig nöjd. Hon borde ju känna i varje fall fastare byggd och be- Frigga,den andra av bokens hu- 
riad från parenteser och utvik- vudpersoner, är mindre intresse- 

sig hedrad av att tvätta blöjorna åt bli- rande. Hon är så helt fullkomlig, vande redaktörer - hålla dem varma ningar. 
vid mässling och kikhosta. Ja en kvinna Lelio och Frigga ha i denna an- a t t  hon med förlov sagt emellanåt 
kunde väl vara både hedrad a h  nöjd dra romandel blivit gifta och ef- blir tråkig. Förnekas skall emel- 
med att få hålla en livslevande redaktör ter ett par irrande är återvänt till lertid ej  a t t  åtskilligt i hennes 

med torra strumpor. Men det är hon ej om, där de med sin lille son leva långa monologer ä r  värt a t t  lyss- 
den anspråksfulla tokan, hon tror hon be- ett  liv bräddat a" kärlekslycka. na till. och a t t  dat är i allra högsta 

griper något. Nu f , det förargligt nog Mot deras blott i alltför ljusa fär- grad aktuellt. Vad hon pläderar 
kvinnor som både n sköta en tvätt, laga ger målade äktenskap ställer förf. för från bokens första sida till 
ett mål mat och skr in  en klar och klok det, m e n  disharmoniskt  och  oma- dess ervisning, sista är nödvändigheten nämligen sexuell av un- att  
artikel, och dessa kvinnor skulle väl ej 
liksom de spetälska anvisas särskilda ka: vek och mannen, tämligen Raffaelle oduglig. Soria Lena är upplysa från de barnen allra tidigaste och a t t  lära åren dem be- 
platser och sidor att vistas på hustrun är  energisk och kraftig härskning och ansvarskänsla Var- 

men härd och dömande. Och trots för klandra varandra och skjuta Med vörnad och bävan. 
mycken god viija är det sällan skulden än på det ena könet än på 

det andra, säger förf, genom Frig- 
i missionsskolorna kunde man lin. Hur har det gått för de kristna ga. Varför ej hellre giva barnen 
na allt sönderslaget och förstört, efter revolutionen? kunskaper, vänja dem att  tala öp- 
böckerna låg sönderrivna utbred- Sedan kommunisterna störtats pet om mångt och mycket, som nu 
da över golvet. Men efter ett  Am har K. F. U. K., där jag arbetat, förtiges eller tisslas om i hemlig- 
oerhörda lidanden för folket stör- återfått sin egendom liksom mån- het, och därigenom vänja dem ock- 
tades ju kommunisternas välde i ga missioner. K. F. U. K. föl- så att ej leka med känslor och 

jer i stort sett samma linjer som handlingar, a t t  förstå rinken av 
juni-juii i Ar. 

satta för stora faror? bildning på sitt program. Det vinningen av a t t  vara varsam och 
Missionärerna var räl också ut- kuomingtang, som bl. a. har folk- att rusa i väg utan besinning och 

Ja. ingen som inte levat i e t t  re- hindrade emellertid hålla sig själv i sin hand. 
volutionsland kan göra sig en fö- nisterna att beslagtaga deras hus. Även här, i kravet på större na- 
resställning om, vad en revolution deras kassor och tillhörigheter. turlighet Parat med kravet på 
vill säga Hets. osäkerhet. feber- Men nu står man redo att ta upp större behärskning och större tro- 
stämning var man går. Tala inte arbetet igen med dubbel hänförel- fasthet, har fru Castelli lärt av 

det folk bland vilket hon tillbragt högt, nämn oner överallt, det är reglerna spi- pas att nationalistpartiet slutligen i sin tur mycket att lära bort till 
skall segra. Man hoppas för fram- sina egna landsmän. Det är j u  ett har a t t  följa. 

Vi måste j o  också lämna landet. tidsidéernas skull. Det kinesiska problem som hos oss ofta stötes och 
eftersom vår närvaro gjorde de folket är ett  laglydigt, klokt och blötes, som hon tagit upp, men 
kristnas ställning så mycket far- förståndigt falk. det är både vän- hon diskuterar det från synpunk- 
ligare. De som stod utlänningarna ligt och tillgängligt och det har ter som hemma e j  äro vanliga. Om 
nära fick vara beredda på än vär- utstått svåra lidanden. Man mås- diskussionen också emellanåt fal- 
re lidanden. De utländska myndig- te uppriktigt önska att  framtiden ler ur romanens ram, så bör en- 
heterna gåvo ock order om a t t  skall bli ljusare och mindre blodig bart den kunna förvärva henne lä- 
främlingarna skulle lämna det in- än de gångna svåra åren i Kina. 
re av landet. 

är en primitiv diktare" - säger varje detalj stämmer. Man tar in- hem och äktenskap. Hon möter ho- 
Maria Lazar - Tavlan, ögon- te fel på vilken av bokens båda nom som en främmande. Deras en- 
blickets plastik är hans konsts kvinnor, som låter de rödblonda da barn, lilla Njurka, är på att 
element". 

Allt är förstört, människorna, 
ten. den söta, jäsande lukten av huvudduken åtknyten maskinerna det dagliga livet, till 
förmultning, som strömmar in ge- 
nom fönstret i kalla, metalliska, ögonbrynen. - Det är ögonen un- Boken handlar om hur Gljeb 
frisks vågor, som för den så Iänge der den duken och de ögonbrynen, med övermänsklig ansträngning 
döda första andetag, Daschas ögon, sam på ett  vis be- sätter fabriken istånd och igång! 
den första skälvningen i, maskiner- härskar hala baken. Men man är Det är "produktionens återupprät- 
na - dieselmotorernas stönande mest rädd för dem, och för vad de tande” i Ryssland genom det 
och tjut. Havet brinner som en ly- ha att  säga, i den stund de  bara mest glödande, sammanpressade 
sande såpbubbla eller vräker mot blev "ett par plågade ögon, sam självförgätande personliga initia- 
hamnens mäktiga massiva betong- darrade och strömmade öser av tiv, som glömmer allt och förlåter 

allt, blott den forna fienden är vil- murar och stiger i höjden som vat- tårar”. 
tentromber under en cyklon. Han lig låta sina krafter gå in i det 
har sett getternas ormögon och Gljeb, den unge smeden, kom- stora verket. Den handlar också 
delfinernas glada, blanka ryggar mer från den röda fronten åter till om allt motstånd - genom hela 
- och för  honom sjunger bergen, sin hembygd Han  har längtat i boken böljar å t e r b y g g a n d e t  
fabriken och de väldiga vidderna tre år efter Dascha, sin hustru fram och tillbaka. Gljeb slår sig 
sin sång om det väldiga arbetet. och efter arbetet i den väldiga ce- blodig mot den iskalla byråkratin, 

Och människorna! Tavlorna skif- mentfabriken, sam varit runt om- mot folkhushållningsråd och co- 
tar - mellan fabrikskommittén i kring honom sedan han var barn. mentcentral, mot nödvänligheten 
”tobaksrök och stinkande svett av Men fabriken är död. förstörd, Ar- "att inställa arbetet, tills frågan 
intorkad sysslolöshet;” massmöte- betarna driva omkring och slå blev uppklarad, om det var ända- 
nas och gruppmötenas böljande dank. Och hans hem är förstört. målsenligt och nödvändigt att sät- 
röra - och de enskilda männi- Duscha är ledare för en kvinno- ta fabriken igång”. skornas utmejslade stunder, där grupp och har ingen tid övrig rör Man ser i blixtbelysning hela 

Fru Redaktör. 
Anhåller vördsamt om plats för nedan- på den roman varmed f ru  Gerda nat ä n  slitningar. 

Det är ej alls levande eller döda kvin- ra hösten. En v i t  f l u g a  kallar förf, givit sitt tills dato bästa prov 
nors eventuellt vackra eller fula, onda el- hon den volym med vilken hon nu på att hon äger skapande förmåga. 

ningarnas »kvinnosidor». Dessa obligato- ljudande skaII föreligga färdig till relse, Ellen Key har sagt en gång 
riska bihang t i l l  de dagliga tidningarna, nästa jul med delen nummer tre. om Ann Charlotte Leffler, att hon . 

. 

Det är möjligt att dessa rader dikterats chéer, handlingen om inte rik, så mycket stort intresse. 

Moa. 

inte kommu- att 

aldrig ett  namn, tro se och stort hjältemod. 

sare och med rätta. 
G  u n h  i l  d B e r g h. 

lockarna som oftast blåsa fri t t  - barnhem. 
Han är lika känslig för höstluk- och vilken som-slitid bär den räds 

stramt 
ovanför de raka. sammanvuxna och med kärleken. 

fabrikerns 
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Prinsessan S o f i a  Alexandrovas 
klostercell. 

Under fyra dygn hade jag rest oavbru- 
tet dag ah  natt, då jag en morgon ånga- 
de in på Kurska järnvägsstation I 
Moskva Det övliga och ej odelat ange 
näma prutandet med oförsynta isvosch- 
tschikar vidtog. men då denna delikata 
affär behörigen utagerats kände jag mig 
åter väl till mods, a h  åsynen av Moskva 
grep mig med all sin tjuskraft. Moskva 
ii Ivan d i n  förskräckliges stad a h  nå- 
got av hans magiska kraft vilar ännu, 
mer eller mindre lalent över den. Den är 
även den historiska traditionens stad a h  
stämmer som sådan sinnet t i l l  andakt. 
Jag passerade på min väg såväl Ivanskt 
jättestora kloster som Hitrovi Renok eller 
tiggartorget och hittebarnshuset, där cir- 
ka 10,000 barn fostras, och —alla platser 
där jag vid mlna besök i Moskva med 
förkärlek uppehållit mig. och kam slutli- 
gen t i l l  ”gränden med de många klockor- 
na” i vilken jag under mini senaste stu- 
dier kommit att få en fristad. 

Redan samma kväll måste jag fortsätta 
till Petersburg. och det gällde att begag- 
na tiden väl, om jag skulle hlnna återse 
d i  förnämsta av mina älskiingsställen. 
Min värdinna en infödd Moskovit och 
väl förtrogen med min smakriktning, upp- 
gjorde marschrutan. - Först ett besök 
på Kreml med avhörande av den beröm- 
d i  kören i Uspenskikatedralen, därpå 
den för mig liksom för tsaren ritualen 

vas ögontröst den ”Iberiska Guds Mo- 
der" i hennes stjärnnströdda kapell a h  
slutligen middag på SIavianski basar. 

Då vi genom den heliga porten stego in 
t i l l  Kreml. susande ett ekipage förbi, dra- 
get av sex svarta hästar med kusk a h  
betjänt i elegant livré. Lönlöst sålunda 
att söka d i n  ”Iberiska” i hennes kapell - del för varje rättrogen välkända eki- 
paget bortförde henne nämligen till nå- 
gon förrättning, Och medan åsynen m. 

hennes sällsamt sköna bild kommer den 
flyende Iivsgnistan att återvända ti l l  der 
döende eller ger helgelsen kraft II bröllop 
och barndop - allt för en rundlig jor- 
disk penning - fylles hennes plats I ka- 

men av de besökande frambära sin åkal- 
Ian a h  sina brinnande bönar. 

förnämsta nunnekloster?” frågade min 
kamrat, medan ii betraktande det smaklö- 
sa monumentet, över den plats där stor- 
furst Sergei bllvit mördad. 

"Ni menar det i vilket Peter den Store 
lät inspärra sin syster Sofia?” frågade 
jag "SA vitt jag minnes rätt har jag 
passerat det en gång. då jag färdades ti l l  
Sperlingsberg. och frapperades särskilt 
av ett utanför stående ekipage som sades 
vara priorinnans a h  som var om möj- 
ligt elegantare i n  den ”Iberriskas,” 

”Utan all fråga, beträffande min kam- 
rat, ”men d är hon också mycket rika- 
re.” Gud alena vet. hur många milliar- 
der klostret äger. Jag har själv besökt 
det gång för att beställa broderier och 
fastnade timtal blott för klosterkatedra- 
len.” 

Efter en stunds överläggning beslöto 
vi att kombinera en åktur ditut. Klostret 
ligger omkring 15 km. från Moskva, och 
dess starka murar trotsade på sin tid 

liga uppvaktnlngen för varje pravo sla- 

pellet av e" kopia, inför vilken ström- 

”Har ni någonsin varit i de ortodoxas 

fransmännens energiska stormningsför- 
sök. Ud mötte intet hinder att komma In 
genom portarne, men de kapell som sto- 
da öppna, erbjöde ringa intresse ah  en 
plötslig, nästan förlamande trötthet över- 
föll mig. De fyra resdygnens vedermödor, 
som jag hittills käckt burit, trängde nu 
skonIngslöst på mig. M i n i  lemmar värk- 
te av att h i  måst liggs inkilade på en 
hylla. vars trånga utrymme till två tred- 
jedelar upptagits av min. reseffekter, nä- 
u a h  svalg kändes fylld. av den äckli- 
ga kupéluften, a h  hela min fysik före- 
föll på en gång i olag- 

Oktoberluften svepte kall omkring oss. 
Jag bad min kamrat söka ett rum, där vi 
kunde erhålla värme a b  vila till afton- 
gudstjänsten började och katedralen blev 
tilIgänglig. 

”Låt oss komma in i bageriet”, före- 
stog han och förde mig till en sidoflygel 
Det höga gallerfönstret i muren d i r  jäm- 
te träden utangör syntes mig il bekanta 
som om mitt öga vilat därpå oräkneliga 
gånger. Vi stego över en nött tröskel a h  
knackade på närmaste darr. En ung 
mörklagd nunna öppnade för oss Min 
kamrat samtalade med henne på ryska 
och för trött att ens försöka följa sam- 
talets gång ägnade jag mig helt åt njut- 
ningen av värmen a h  reheten i det 
rum, där vi Införts. 

”Sitt ned a h  vila främling!” uppmana- 
de mig nunnan på vacker franska ”Jag 
hör att ni är en resenär, som älskar vår 
”lberiska Guds Moder” och jag vil l med 
glädje betjäna er.'' 

Mitt samvete, som gemom den påkom- 
na tröttheten befann slg i ett särdeles 
känsligt tillstånd, vred sig som en orm i 
mig. Jag sjönk ned på en träbänk och 
lade min Baedecker under huvudet. ”Sto- 
re Gud!” tänkte jag. under det mina ögon. 
lock föllo samman, ”skall jag nu nödgas 
halka ur det ena bedrägeriet i det andra! 
Hade jag ej för ett par dagar sedan i 
Tsaritsyn snattat t i l l  mig den ryktbare 
pater Ilidors välsignelse, lika djärft som 
Jakob stal välsignelsen från Esau - om 
ock min vinst ej  var lika rejäl som patri- 
arkens hade den dock sitt fullgoda värde 
som ett fiffigt gyckel med den helige pa- 
tern, vilken svurit att sönderslå a h  för- 
banna alla journalister, enkannerligen 
kvinnliga - a h  nu skulle jag lista mig 
till värme ah  omvårdnad genom en fin- 
gerad vänskapställning ti l l  dan skan..- 
te av alla madonnor!” Jämmerns vågor 

gingo högt inom mig och vaggade mig i 
en forskräcklig sömn. 

Hur länge jag legat i marlik vind. 
vet jag ej. ett stönade kom mig att vän- 
da pi huvudet. ah  jag såg en kvinna i 
namnlös fasa stirra mot gallerfönstret. 
Jag följde riktningen av hennes blick ah  
ville upphäva ett ångestskri, men ej ett 
l jud kunde pressa sig fram ur mln stru- 
pe. Den syn. som mötte mig kom blodet 
att isas, Tätt utanför fönstret stod upp- 
rest galge vid galge ah  ej blott i dessa 
utan även i trädgrenarna hängde männi- 
skor med ansikten förvridna i dödskamp. 
Somliga offer voro längesedan döda, a h  
deras förmultnade kroppar spredo en o- 
lidlig stank in  i rummet, andra åter pina- 
des ännu i ohyggliga marter. 

Att jag sett allt detta förr slog mig å- 

nyo som någon oemotsägligt, men var? 
Mina ögon sökte kvinnan — hennes ge- 
stalt var fyllig a h  tämligen högrest, an- 
letsdragen djärft skurna, ah  läpparna, 
vilka nu liksom stelnat i ett nödrop, sågo 
ut att kunna krökas i obändigt trots. En 
enda Iiten detalj skingrade blixtlikt dunk. 
let i mitt minns —det var Sofia Alexan- 
drowna, l u r  Peters syster, då hon från 
sitt fängelse tvingades att åse sina an- 
hängares avrättning. För många år sedan 
hide jag stått timvis framför denna scen, 
återgiven av Rjepins pensel, a h  kände 
igen den i varje detalj. Vad skall väl nu 
följa? tänkte jag under fåfänga försök 
att torka ångestsvetten ur min panna. 

Varje dödsryckning hos offren åter- 
spegIades i hennes ansikte och i den kvi- 
dan som pressade sig fram över hennes 

sel växte för varje sekund. Kunde jag 
blott komma ut ur cellen. innan någon 
lade märke till mig. innan någon lade en 
snara även om min hals Jag hörde fång- 
knektarnas rop till rykomna offer och 
krympte samman i vanvettig skräck. 

pen, en dörr öppnades a h  framför mlg 
stod den min jag mött i alla grenar av 
Rysslands utveckling. personifikationen 
av dess världsbestormande kraft, men 
också av dess lyte - Peter den Store. 
Ud var som hade jag hela tiden väntat 
att han skulle komma. Dir h i n  ej fanns 
felades det fundamentala, a h  vad frågan 
än gälde förblev den dock flytande tills 
hans kraft ingöts, däri. Jag hade beund- 
rat honom. dir h i n  på sin springare ri- 
der upp för den lodräta klippan. jag h i -  
de fasat för honom. där h i n  håller rann- 
sakning med sin olycklige son, men av 
alla bilder jag sett, hade doch ingen etsat 
sig il fast i mig, som en jag påträffat i 
ett gammalt ryskt fursteslott, a h  d i r  
han framställes som en oupphinnelig 
charmeur. vilken iklätt sig rustningen 
P i  lek a h  ägnat sin största omsorg åt 
knutten på den fladdrande röda halsduk 
h i n  bar ovanpå vapenskruden. 

Inte ett spår av ljuskraften i denna 
bild fina jag hos mannen framför mig. 
Den smala mustaschen prydde visserli- 
gen l ika kokett hans överläpp a h  hakans 
skönhetsgrop fanns d i r  även men ögo- 
nen voro blodsprängda, a h  ansiktet lå- 
gade .. en vrede, som vanställde varje 
drag där i  

Kvinnan vände sig am och såg på ho- 
nom. ångesten i hennes bllck stegrades 
en sekund. men förbyttes därpå ti l l  lidel- 
sefullt hat. De växlade några repliker - 
hans svärd flög vinande ur skidan. men 
just som han skulle ge henne dödshugget, 
sprang vapnet sönder a h  föll med ett 
skarpt klingande på stengolvet. De stir- 
rade som förlamade på det sörndersplitt- 
r ide svärdet. 

"Gud vil l  ej tillstädja att jag förgriper 
mig på mitt eget blod!” sade han därpå 
med bruten röst a h  de båda syskonen 
kastade sig gråtande i varandras armar. 

En munk inträdde, rummet fylldes med 
människor, a h  jag vaknade av att min 
kamrat rörds vid mig. 

”Var är jag?” stammade jag och sök. 
te reda på mina begrepp. 

”På historisk mark - precis i den cell, 
där prinsessan Sofia från fönstret fram- 
för Er tvangs att lic sina anhängares av- 
rättning Nunnan har just berättat mig 
hur Pieter Veliki en natt Inträngde hit 
för att bringa sin syster om livet. och hur 

läppar låg alla osaligas kval. Min skräm- 

Plötsligt förnam jag rasslade av va- 

Troitskyproblemet - i denna la- 
brikscell någonstans nere vid 
Svarta havet - och Balabanovas 
tragiska kamp. I ”kommissionen 
för partirensningen” dikteras be- 
sluten av en främling från cen- 
tralkommittén, "den magre man- 
nen, blind i sina rörelser. i sitt 
minspel, egenomtränglig i sina 
tankar, utan löje och smärta”. Den 
bäste, den mest levande. blir ute- 
sluten. Det är Sergei "den intellek- 
tuelle”, för vilken förut alla band 
- med familj och det gamla sam- 
hället - brustit slitits. Han le- 
ver i sitt lilla rum i kommunhu- 
set och arbetar, arbetar. Han blir 
utrensad, men inom honom klar- 
nar vissheten att ”om han blir ut- 
kastad på gödselhögen. så betyder 
det att han är nödvändig för fram- 
tiden. Han måste arbeta. bara ar- 
beta Han är m At historien 
som kraft. som element i  en mäk- 
tia process." 

Sergei är bokens hjälte i djupare 
bemärkelse än Gljeb. SA har dik- 
taren skapat honom antingen han 
menat det eller ej. Det är Sergeis 

ord, hans handlingar, hans M e  
som väcker de djupaste kvarvär- 
kande processerna i läsarens själ. 
Det är Sergei, som fångar den 

fråga, den tanke. som fIyger för- 
bi på varje blad. men ständigt ja- 
gas undan av bokens och händel- 
sernas rasande tempo: ”Kanske 
hela historien ligger gömd i de 
enstaka ögonblicken? Kanske det 
viktigaste inte är tiden - utan 
Ögonblicket: inte mänskligheten - 
utan mäniskan” 
Två äro också bokens hjältinnor. 

Det är den ljuslockigs Polja. som 
kvlttrar som en Liten fågel men 
burit vapen vid fronten och under 
de röda oktoberdagarna i Mosk- 
va. som rasar i vanmäktig skam 
över den nya ekonomiska politi- 
ken. som kommer krypande fram 
i leta skyltfönster och druckna 
kaféer! 

Men hon blir så trött. så hetsad 
och jagad. DA han blivit våldta- 
gen av den stora kamraten i grann- 
rummet i kommunhuset - ser hon 
till sist den mannens ögon och be- 
gär has alla männer - kamrater. 

Och hon skriver till Dascha och 
ber henne komma och hålla henne 
i handen 'Inom mig håller det på 
att mogna någon förvandlig”, 
skriver hon. "vad det är för en - 
det vet jag inte". 

Det är alltså Dascha, som till 
s id  tar hand om lilla Polja Dascha 
med den raka, forskande blicken 
ständigt riktad framåt. mot vad 
som en gång skall pressas fram ur 
allt lidande, alla dat varandes frå- 
gor, och bygga UPP något nytt. 
Hon går förbi alla, förbi Gljeb. 
förbi Polja och Sergei, förbi hem 
och barn, Och ändå är han alltid 
mor. Morgon och kväll är hon på 
barnhemmet, och alla barnen hän- 
per henne i hälarna Polja blir hen- 
nes lilla barn, den store Gljeb - 
hennes käre vän —blir det likaså 
Och Dascha v e t. varför hennes 
barn Njurka "slocknar bort som 
en liten stjärna på morgonhimlen. 
Barn vissnar och stelnar. om inte 
modern andas på deras huvud - 
Barn är som äppelblom om våren. 
Njurka är avsliten från grenen 
och utkastad på vägen 

hon genom ett direkt ingripande från Gud 
r i d  da des. 

”Sällsamt!” rnumlade jag ännu fången 
i min drömsyn. 

”Ja, det var en högst underbar histo- 

”På vilket språk berättade hon den?” 

”På ryska naturligtvis, a l  sov ju.” 
”'Tror ni att jag skulle förstått vad hon 

sagt om jag varit vaken?” 
”Knappast, han talar en sydrysk mun- 

art. Men låt oss nu skynda till messan, 
det lir spöka i det här rummet och hen- 
nes berättelse har skrämt mig.. 

Mitt huvud brände, jag mottog med 
tacksamhet en kopp te och ett par heliga 
bröd ur nunnans hind och följde sedan 
min kamrat t i l l  gudstjänsten. 

Katedralen var i halvdunkel, och de h- 
slöjade gestaltade vilka högtidligt an 
ljudlöst rörde sig därinne liknade spök- 
bilder. På grova mattor längst nere r i d  
dörren sutto några noviser, min kamrat 
trodde p i  bestraffning men ingenting i 
deras yttre väsen angav botgörerskan. 
Förnämligare nunnor med höga sammets- 

ris". medgav min kamrat. 

frågade jag. 

kalotter på huvudet inträde a h  hälsa 
des respektfullt av d i  övriga. Slutligen 
syntes priorinnan, iförd en halvmeterhög 
gredelin sammetshuva a h  di silkes- 
mjukt dok. Hennes långa släp uppbars 
av pager. a h  hon framsteg, hälsade för- 
samlingen med en värdighet. vartill jag 
sällan sett motstycke. DA hon intagit sin 
plats framträdde patern. och växelsången 
började. 

Som den frambrytande solen förjagar 
mörkret, trängde sig de ljusa tonvågorna 
i kören fram genom basarnes mörka 
klangfärg och löste mig ur det bekläm- 
mande grepp som hållit mIg fången 

En blick på klockan visade att v i  mås- 
te skynda till staden, Vid gallergrinden 
sammanträffade jag med den vänliga 
nunnan. Jag stack en sedel i hennes 
hand. - ”Till ljus att bränna vid prin- 
sessan Sofias sarkofag”, sade jag Hon 
nickade a h  ville gå, men vände sig plöts- 
ligt om a h  yttrade: 

"Om ni önskar skall jag även A Edra 
vägnar bedja för hennes själ.” 

Ida Bäckman 

Skulden är bara hennes, Daschas. 
Den skulden kan hon aldrig kom- 
m a  över. Den låg inte i hennes vil- 
ja, den kom någonstans utifrån 
- från den makt. som hade henne 
i sitt våld och som hon inte kunde 
ge något namn som passade. Or- 
den - revolution. kamp, arbete. 
parti - ljöd som en ihålig tunna 
Men innehållet i orden var det o- 
mätliga, det ofrånkomliga, det han 
bar inom sig själv —•” 

Gladkovs stora epos visir hän 
mot framtiden - då en ny värld 
fötts fram för "den proletära kol- 
turen”. Då skall kärlek åter fin- 
nas, men på ett nytt sätt. Barn 
skall nog också blomstra där, fast 
Gladkow ej säger det. Men "ack. 
att födas på nytt är lika förfärligt 
som att dö", det vet han. 

Ellen Keys upptäckt att reak- 
tioner uppstå då man på vägen 
framåt glömt taga med något vä- 
sentligt, som man därför måste gå 
tillbaka och hämta - skymtar 
ständigt över Gladkows tunga 
hjältedikt. I levande liv ställas 

där mot varandra de enskilda 
människornas egen värld och de- 
ras villiihet att offra allt, även 
den, för det hela Den förenklar 
sannerligen inte saken därhän. 
att sessa "den skoningslösa 
handlingens människor”, forma- 
de nt av hårda öden rn i 
cement, är "just det man kallar 
nödvändighet och historiens ove- 
derläggliga sanning." Men Var 
finner v i  enheten mellan envar 
människa, för vilken vart ögon- 
blick, vart andetag iii väsentligt 
och viktigt - och det samhälle 
som inte gör mannamån utan är 
till f ö i a l l alla Det är frågan 

Skall vi månne fortsätta med ak- 
tion och reaktion. revolution och 
kontrarevolution ända tills vi vet 
det. "Att födas på nytt är lika 
fruktansvärt som att dö". säger 
Gladkow. V i  vågar kanske inte 
släppa till oss till den processen. 
Annars kanske vi visste svaret på 
frågan 

http://8pprn.de
http://umlil.de
http://t.ing.de
http://rnuml.de
http://barj.de
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6 T I D E V A R V E T  

s t r i n d b e r g s S p e I e n. i Sjöboda skola. 
(Forts. fr. sid. 1.) turer som särskilt på det sista om- När jag läst Vin Eklunds nya bok, I 

viljan och går under, Under det rådet skulle inträda efter världs- Sjöboda skola, så vet jag två ting som 

Laura i Fadern är tecknad med kriget Strindberg stod själv vid jag inte vill vara: Lärarinna och barn 
det intensiva hatets förening av denna tid i hård konkurrens med i en folkskola av B: 3-typen. Och nu 
klarsyn och felsyn är Julie ska- de kvinnliga författarna i Sveri- begriper jag, hur det kan gå till, att man 

pad med ett påtagligt psykolo- ge, framförallt fru Edgren-Leff- ganska ofta ute i bygderna träffar på 
giskt intresse, människoätaraktigt ler. DA han därjämte plågades av fjorton- och femtonåringar som gått i 

många drag med slående konse- förstört nervsystem, är det e j  un- kan läga ihop 37 och m eller yppa hem- 
derligt, a t t  hans verk präglas av ligheten med vår huvudstads namn. Det kvens, 

För att förstå dessa kvinnofigu- hitterhst, hat  och tendens till över- har inte varit andesvaga barn det gällt 
drift. Han var dock trots allt en utan medelmåttiga svenska ungar. Men 

rers art, måste man i någon mån så stor psykolog,att under fantasi- de måste ha gått i en sådan där B: 3- känna de historiska och psykolo- 
där alla klasserna undervisas giska förutsättningarna för deras ens förstoringsbilder döljer sig en typskola, 

tillkomst. Strindbergs första äk- kärna av sanning, som är bitter i samtidigt av en lärarinna. När de små 
tenskap hade vid tiden för deras smaken men häsosam at t  begrun- har innanläsning, har d i  stora geografi 

och de mellanstora naturkunnighet och 
skapande urartat till en häxdans da. 
av strider och misstankar. Strind- även de däremellan ritning o. s. v. Den stör- 

berg "~~ en natur, som icke någon omfattat Dödsdansen och *&&, ? pedagogiska skicklighet i världen '" 
längre tid kunde stå i avhängig- Det förra skildrar utom en fruk- inte undvika, att detta blir litet rörigt och 
hetsförhållande till någon männi- tansvärd kvinnotyp också en med jag förstår mycket väl att det fordras I I -  
ska, vare sig man eller kvinna ohygglig skärpa tecknad manska- skilligt av koncentrationsförmåga hos An- 

ton och Lisa för att det skall fastna hos 
"Jag hatar henne, därför a t t  jag raktär, en p a r a s i t n  a t u r, som 

d. v. s. jag hatar beroendet av hen- lögnaktig och ondskefull natur. och inte Käringtand, som h ö g a  bänkra- 
ne. Det var i själva verket icke Han och hans hustru äro livstids- den läser om eller Södergården som den 

kvinnan. han hatade, det var sen- fångar, kedjade vid varandra. som vänstra är sysselsatt med. så skall 
sualiteten, som med ett  oslitligt i et t  Swedenborgskt helvete, för vi inte tala om lärarinnan I sex år sår 

band knöt honom till kvinnan. a t t  plåga varandra När en god 

under inflytande av tidens kvinno- lad och besmittad av deras ondska. hon på sina forna elever att det allra 
fientliga strömningar. Kvinnorna Påsk åter är försoningens dra- och division och etik och staterna i Ame- 
hade i allt större antal VAK^ sig ma – om e n. som lider för de rika. Därtill kommer att dessa missgynna- 
ut på arbetsmarknaden och i det andra och därigenom bringar för- de läroanstalter alltid ligger I en öde- 

glupskt och obarmhärtigt men i ekonomiska svårigheter och ett skola i sex år, men som inte för sitt liv 

Strindbergspelen hava 

älskar henne”, blev hans formel, stjäl andras ideer, en patologiskt dem, att vår huvudstad heter Stockholm 

Med sitt människa råka r  i n o m  de ras  sfär ,  hon nitiskt och 

offentliga Iivet. Stenregnet från soning, om Eleonora, som i all sin mark med lång väg till närmsta granne 
alla håll lät ej  vänta på sig. sjukliga bräcklighet känner så och är då grannen lite avig som fallet var 
Strindberg själv ansträngda sig i mycket finare och starkare än de i Sjöboda så blir det så mycket gemyt 

ligare för den stackars seminaristen som artikel efter artikel under perio- andra och därför i sig kan upptaga 
den 1885-1887 för a t t  bevisa, a t t  deras sorg, deras kval och bringa deporteras dit. 

Vira Eklund berättar muntert och trev- 
liskt och intellektuellt – vore Strindbergspelen hava på nytt ligt om Sjöboda skola och dess unga lä- 
mannen underlägsen – bland an- bragt i erinring, huru Strindbergs rarinna, Ingrid Ekenberg, som lyckligtvis 
nat saknade hon en svanskota! Vi- starkaste verk äga förmåga a t t  fått ett gott humör i faddergåva att möta 
dare sökte han bevisa, a l t  kvinnan icke behövde göra intrång på man- framkalla den verkan. de  gamle förtretligheterna med. Ty de komma så 

nens arbetsfält –hon hon kunde ju uppstälde som tregediens mål: a t t  småningom i i riklig mängd Man ar med 
åstadkomma känslornas och inne. sin tid i Sjöboda och försöker med en 

bli lärarinna eller hårfrisörska nas rening genom fruktan och liten strejkunge, men när det inte lyckas 

väcka de så går man anmälningsvägen och så blir abbedissa eller dansös, författarin- medlidande. Förvisso 

na eller barnmorska ja t .  o .  m .  fruktan inför livets strider, det föräldramöte a h  allsköns trevligheter 

kejsarinna eller drottning. Han dir den starkare segrar, men där Otvivelaktigt har fru Eklund en mycket 
anade icke. vilka dåliga konjunk- den starkare icke alltid är den äd- god iakttagelseförmåga, hon ser och upp- 

laste –f r u k t a n också inför fattar både rörande och löjliga drag hos 
sina medmänniskor och återger dem träf- 

den makt, människorna äga att landa a h  roligt. Kanske skulle man vil 
bereda varandra lidande. De väc- ja be läsaren att icke taga hennes skildring 

kvinnan i alla avseenden – mora- dam förlossning. 

k a  m e d l i d a n d e  med de be- av förhållandena i Sjöboda för alldeles 
segrade, som stupat trots sin goda allmängiltiga. Det är inte säkert att alla 
vilja – med människorna i all- bybor äro lika aviga som många av Sjö- 

bodafolket och alla lärarinnor äro nog 

det dagliga livsdramat med dess o- alla tokiga ordspråk finns det bestämt ett 
ändliga lidandesmöjligheter Inför som har rätt mycket fog för sig: det är 

diktverket måste man dock alltid inte ens fel att två träter 

minnas. a t t  konstverket, dramat. 
liksom i en krampaktig reat  och 
under våldsam intensifiering fast- 
håller ett  tillstånd, som i livet kan- 
ske är övergående. Lirets sorlan- 

mänhet, som måste agera med i heller inte lika Ingrid Ekenberg. Ibland 

E 

Skolhygien. 
Vi tillåta oss härmed rikta uppmärk- 

de flod står aldrig stilla, och den samheten på en nyligen utkommen bok 
speglar i sig icke blott nattens av den kände »chefen för skolevesendet» 
stormdrivna moln och dagens ja- i Oslo dr Carl Schiötz, Skolealderen, en 

utredning för lärare, gymnaster och skole- 
gande skyar utan också solens plejersker. Alla skolhygieniskt intressera- 
ljus och rymdens gnistrande stjär- de läkare och lärare känna säkerligen dr 
nor. Carl Schiötz. Han har hållit upprepade 

Det berättas, att Strindberg un- föredrag och kurser, även en hel del i 
vårt land. Hin  har utgivit populära ah 

der sin sista tid skrivit Ett verk, medryckande broschyrer behandlande bar- 
kallat Stormen, måhända en mot- naålderns biologiska växlingar och den 
svarighet till Shakespeares verk, hänsyn skolan måste taga därtill. Genom 
I ett sådant drama borde Strind- hans energi har skolläkarinstitutionen bli- 

vit av verklig betydelse i Norge först och 
berg ha kunnat uttrycka det som främst i Oslo Men även andra städer 
för honom var det egendomliga, och skoldistrikt h i  följt huvudstadens 
föreningen av Calibans, jordan- exempel och organiserat hälsovården i 
dens, sinnen och Prosperos själ. skolorna. Dr Schiötz har nu utgivit ennu;;$;!tm:d 
Strindberg var själv på en gång skolhygienisk läsas av för skolhygien 

Caliban, borrande sitt huvud i intresserade svenska lärare och gymnaster, 
jorden, primitivt urstark i sina Som bekant sakna vi skolsköterskeinsti- 

känslor och rytande av vrede el- tution. Pi sakna även skolöverläkare i 
ler smärta – och Prospero, som Stockholm Skulle icke tilläventyrs även 

älskade diktens genius, Ariel, som denna stad behöva en ledning P i  detta 
område? Den skolöverläkare, som vi för- 

på oroliga men outtröttliga vingar gäves bett om för hela landet i skolöver- 
flyger mot en skönare, renare styrelsen, skulle mer i n  någonsin behövas 
värld. nu, när hela vårt undervisningsväsende 

a i r  i stöpeskeden Men vi sakna tydligen 
E m y E k. en doktor Schiötz. 

X-Ray. 

Hur medelåldern Överlistas. 
”Hur medelåldern överlistas” av tusiastisk för den här saken. Med- 

Dr Carl Ramus. Natur och kultur gives e t t  det är skada på e t t  och 
annat geni, en och annan lärd, 1927. 

Den mycket suggestiva titeln på några sällsynta visa och hjärte- 
denna populärvetenskapliga bok varma människor. Men alla vi 
är egentligen missvisande. Den a p  andra? Nej, det är inte lockande. 
timistiska amerikanska författa- Frågan är för tidigt väckt Den 
ren nöjer sic visst inte med a t t  anstår en ädlare mänsklighet. 

fastmer visa, att vi kan bli unge- inte denna käcka bok med sin för- 
fär hur gamla som helst om vi enklade och soliga syn på livet 
sköter oss väl. Han säger a t t  åld- liar en uppgift a t t  fylla Det har 
randet är  en kronisk sjukdom och den. För om det också ä r  föga 
dess orsak ett samspel mellan för- önskvärt a t t  väsentligt öka vår 
kastliga vanor. Han säger att vi  medellivslängd, så är det i hös  
måste genom intelligent eftertan- grad angeläget a t t  vi slippa bli 
ke övertyga oss själva att ålder- gamla i förtid. Helst skulle vi ald- 
damen kan obegränsat uppskju- rig bli gamla utan bara dö ändå 
tas. Åldrande beror enligt förfat- någon gång mellan 80 och 100 Ar. 
taren på självförgiftning och på Och här tror jag verkligen. a t t  D r  
självsuggestion. Han anser det Ramus har en del att säga oss. Han 
vara nästan med matematisk viss- framhåller på ett  i stort sett ut- 
het klarlagt, e t t  om vi kan skyd- märkt sätt värdet BY e t t  hygie- 
da våra kroppar mot olyckshän- niskt liv, av sol och frisk luft ar 
delser, kroniska infektioner. för- lämplig föda, av renlighet och 
livets vedervärdigheter och hålla gifter och kamp mot infektions- 
vår själ ren från sjukliga känslo- möjligheter An värdefullare och 

fördomar, så skulle vi aldrig Ald- do av självsuggestionens betydelse 
för upptriidandet av senila symp- ras. 

vilar författarens tom. Vår tids människor ha till en 
ståndpunkt på mycket lös veten- viss grad redan insett detta och dar 
skaplig grund. Sant är a t t  veten- med betydligt framskjutit åldran- 
skapen tillsvidare e j  klarlagt åld- det. Men utan tvivel kan här ge- 

som förr eller senare uppträda hos minst förtjänstfullt synes mig hans 
a t t  de dö en fysiologisk död, om delse, som i allmänna medvetan- 
e j  sjukdom eller olyckshändelse det tillmätes kvinnans klimakte- 
förkortar deras liv, Men det är  rium, ”de d i r  Aren". Och jag är 
minst lika obevisat a t t  dessa ål- övertygad om a t t  mångas besvär 

överlista medelåldern, han vill Härmed ska1l inte vara sagt, att 

stoppning och andra det fysiska kroppsrörelse, av undvikande av 

former och vår intelligens från mer originellt är hans framhävan- 

Utan tvivel 

randets väsen eller den egentliga nom förändring av gängse sug- 

dersymptom hos cellerna kan här- skulle minskas eller försvinna, om ledas helt enkelt ur en självför- det blevs klart för  alla, a t t  denna 
giftning genom förruttnelsepro- omläggning av en del inre sekre- 
cessen i tarmen u h  alltså undvikas tion är en fysiologisk företeelse 
genom a t t  man inskränker sin som inte alls behöver ge några 
födas äggvitehalt och dricker yog- sjukliga symptom eller nedslå ens 
hurt. Det är f .  ö. en inkonsekvens levnadsmod. 
av författaren. a t t  så intensivt Summan av det hela blir. att 
varna för kött och lika intensivt även om författaren8 axiom 
tillstyrka mjölk i födan – bådade- äro bristfälliga teorier. så mår 
ra innehålla ju äggviteämnen Dr man ej illa av a t t  leva som han 
Tillgren antyder också detta i si t t  lär – tvärtom. I bland blir det 
företal kanske en smula avart att följa ho- 

Är det nu i alla fall något efter. nom, det medges. T. ex. när han 
strävansvärt a t t  få människor a t t  upmanar oss a t t  Köra självförtro- 
leva i 150 eller 200 år eller mera? ende och optimism till en vana 
Man vill gäma vara fördomsfri med hjälp av Coués formel UPP- 

Andrea Andreen-Svedberg 

och historiskt obunden-förresten repad tro gånger om dagen. Då 
författaren påminner om Noaks måste man nog ha goda anlag! 
950 Ar – men man kan inte bli en- 

exekutivkommitén dygdiga mördare och idealister 
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