
J å t t ef eri e 
En journalists ferier, du är verkligen 

jätteferier. Ett barn har Im från skolan Fem All död kunskap kapitel om Victor Rydberg är inte b a n  död dagar jag ting som dolde sig för 
en kontorist från kontoret, en arbetare 

bitoner de bredvid liggande sträng- från fabriken, en skådespelare från sig 
utan skadlig. ty den lägger s ig  som mig när jag metodiskt genomgick arnas svängningar. Den kan kal- själv. Journalisten har lov från världs- 

händelserna, och njutningen är stor i pro- e t t  skal kring själens levande kärna, sida för rida — —.» las längtan efter en livsåskåd- portion 
säger Kristen Kold. Detta års ota- eller kanske hellre världs- Jag begår mina ferier en dagsresa från 
liga s. k, jubileer. som med yttre 
maktspråk vill tvinga oss att alla 

jubileumsdagarna. då det rom verk- 
ligen kan kallar vår andliga egen- 

åskådning. Viktor Rydberg vittnar Stockholm efter mänskliga mått räknat 
hur svårt det är för den rom är I själva verket har jag med något ma- 
stadd på denna längtans väg att giskt transportmedel rest tusen gånger på en gång, helst på en bestämd dom får liv och utrymme. 

dag. återuppleva något som vi själ- Det tycks mig som om d:r  Knut verkligen ni fram. Men »mitt i be- tusen mil Den första feriemorgonen vak 
va eller kanske andra en gång upp- Hagbergs bok om Viktor Rydberg svikelsen kunde han bärga vissheten nar Jas och förnimmer dit som om hela 
levat, det hör säkert Samman med hör ihop med sådana särskilda da- att han frågat rätt.. Och det är världen sjunkit undan. Det intrycket för- 
vår tids jagande efter vissa »kun- går — månne hos den kunskapsrike ganska underbart att samma höst ändras icke då jag öppnar tidningen som 
skapsmått». im lä t t  bli inte blott literaturhistorikern eller hos Vik som Arnold Norlind från sin veran- ligger på tébrickan. Skadeståndsför- 
döda utan också skadliga. handlingarna, den franskitalienska spän- 

ju i mitt blod och bestämmer i sin 
Vad jag en gång upplevat finns forskaren. Kanske hos båda och d i  ofjättrat, obesudlat, ägande all har- 

med ett inre samband — som för- revolutionen 
moni, klarsyn. maktfullkomning, riksdagen angå mig icke världsförlop- 

mån vad jag i dag står färdig at t  medlas också till läsaren. Och man kärlek » återupptäcka Viktor Ryd- pets sista 24-timmarsfas är avfärdad på 
reagera f ö r  Och jag får ej begära ledes att — främst i Viktor Ryd- bergs slutliga visshet a t t  »den and- en minut. Tidningen hamnar på golvet. 
av  de gamla upplevelserna att de än bergs dikter — långsamt och su- liga världen utgör en enhet. i vilken Jag följer med ögonen en vinterflugas 
en gång skall bjuda en öppnad dörr. gande uppdaga förut fördolda ting. intet ofullkomligt finnes: bristen dans I taket oss båda angå lika 

Men det finna ju udda dagar. De fem kapitlen i Knut Hagbergs hör till sinnevärlden allena och är mycket eller lika litet vad som hän- 
Klara Johansson har skildrat dem Viktor Rydbergs-bok bär namnen endast skenbar» — och kanske åter- der och sker i världen Låt dem stå I, 
— det kan ej hjälpas att man åter 50-talsliberalismen, Bibelns lära om upptäcka detsamma i vad man själv gräla, slåss, försonas, arbeta, 
går till hennes »baktankar» för att Kristus. Den eviga gåtan, Grotte- vet. Men vi ha så svårt att tro på lyckas, misslyckas Jag har min tékopp, 

jag ser solstrimman vandra på väggen. 
Om jag vill kan jag ge mig ut att vandra 

få lösenyckeln till sällsamma eller kvarnen och vårdträdet, vandrings- det som vi vet. 
förbisedda Företeelser . Hon säger: min. Deras mäktiga verkan beror Doktor Knut Hagbergs bok om över slätten och se plöjaren plöja sina 
»I går hade jag en av dessa lyck- kanske inte främst p i  den kännbart Vikter Rydberg anbefalles — inte fåror i den svarta, fettglänsande myllan, 
liga. skenbart förspillda dagar som starka personliga upplevelsen a h  för att det är Viktor Rydbergs-ju- jag kan gå upp på en kulle och se solen 
jag numera så sällan unnar mig. den framställnings- bileum utan för vad den ger. och glimma mot sundets blanka yta eller jag 
Jag har för resten ingen makt över konst. rom format ut dem. Hemlig- inte för att på något sätt föregripa kan vända mig mot väggen och somna 

dem: de kommer av sig själva, kru- heten ä r  visst den. att Viktor Ryd- utan för att omedelbart ledsaga des- igen. 

sig ner och tar kommandot. — — 

sar och parlamenterar inte utan slår berg har stått upp och rört vid en sa anbefallande ord med en pust av 
sträng, som i vår tid ligger så dar- liv, som kan gå till själens levande fär vad som under andra förhållanden 

Jag  är opersonlig, ointresserad, det rande redo att ljuda, att blir den. kärna. anföres på annat ställe i den- skulle retat, rört eller uppskakat mig i 
vill säga öppen för allt. Jag läser efter år — kanske liv —— av tyst- na tidning några utdrag ur den här. denna samma tidning. ock nu slipper jag 
ingen bok, men jag bläddrar i mån- nad anslagen. si förmår den reagera. Ty allt detta angår mig icke mir. med anmälda boken 

Gör dat inte? frågar en obönhörligt röst ga. långsamt sugande. Därvid upp- taga upp i s ig  och göra till 
inom mig. Det är sant att du från a h  
med i dag för någon Ud är en av dem 
som leva på förnämnt avstånd från det 
oupphörliga skeende som bildar världens 
morgondag. Det ser ut som om du su- 
veränt kunde befalla världen in  sjua- 

Sådana udda dagar vore de äkta ning, 

tor Rydberg själv. den outtröttligt da talat om »ett enda skapande Liv  

hetsa 

konstnärliga 

H. L .  H. 

M e d a n .  g r ä s e t  växer dör kon litet hov ;:; 
händelser. Men är icke din suveränitet 

En kirurg. rom arbetat vid ett och jordgubbar. Dessutom i apelsi- 'träffar synas nyare undersökningar lika skenbar som konungens, n ä r  h a n  
norrländskt lasarett, konstaterar a t t  ner a h  bananer m. m. hava visat att den förut ifrågasat- lägga Eder mitt förslag till — —? 
sjukdomen magsår är av en annan Nu tycks att det skulle vara enk- ta vitaminhalten finnes i riklig 
och mera svårartad karaktär i vissa last, att så fort som möjligt röka mängd vad D och C beträffar. Det Vad betyder det i realiteten? Det be- 
delar av Norrland än på andra stäl- at t  till dessa hemsökta landsdelar vill säga just de vitaminer, so an- tyder bara, att du hör till dem som skola 

rända så mycket vitaminhaltiga livs- ses skydda mot rachitis a h  skör- bli grymt överraskade, när de händelsers 
efterverkningar som nu ske i världens len av vårt land. 

Han påpekar orsakerna: illa la- medel som möjligt a h  förmå be- bjugg. 
gad och olämpligt sammansatt föda folkningen att i nåder förtära dem. Medicinalstyrelsen har nu haft andra hörn, nå fram till dig De må nu 

särskilt framhålles bristen p i  vita- Banankompaniet erbjöd sig även att ordet. Inkallade till konferens både uppenbara sig som en börskrasch som be- 
miner. Missbruk av kaffe och snus- ställa 600 kg. bananer i veckan kirurgen och invärtes Iäkaren ifråga, rövat dem den makliga vardagens eko- 
tobak: därav mag- och tarmkatarrer. fraktfritt till förfogande under den dessutom en tandläkare och förste nomiska förutsättningar eller som en för- 
Bidragande faktorer : dåliga tänder mörka årstiden till försök i skolor. provinsialläkarna från de norrländ- klaring från specerihandlaren att den 
och dålig tandvård. Läkaren ifråga barnkrubbor o. dyl. Vad bananer be- ska länen samt en vitaminprofessor. marknad är avstängd där han köpte de- 

Och så konstaterade de vad alla viss- _* té eller som en politisk nykombina- 
te förut »att i övre Norrland före tion som lyfter upp på en vågkam eller 

framlägger också förslag till av- 
hjälpande av dessa allmänt erkända 
missförhållanden. 

En livlig pressdebatt utspinner 
sig. Ingen kan egentligen förneka 
fakta, men uttalandena anses av 
somliga som överdrift a h  förtal 
mot Norrland. Och en invärtes Iä- 
kare, också från ett norrlandslasa- 
rett, anmäler att han d a n  flera år 
är sysselsatt med att utreda denna 
sak. Man bör vänta med några åt- 
göranden tills hans utredning är 
slutförd och givit vägledning 

Tandfrågan tilldrar s ig  särskild 
uppmärksamhet. Att invånarna i 
vissa norrländska platser ha miserab- 
la tinder synes vara vittnat a h  sant. 
Starka skäl tala för art detta beror 
på latent skörbjugg och samman- 
hänger med den konstaterade bris- 
ten p i  vitaminer. framförallt de som 
skall motverka skorbjugg. De åter- 
finnas i tomater och rödbetor, i rå 
vitkål a h  spenat. hjortron. hallon 

komma vissa sjukliga tillstånd, som sänker i djupet de människor varpå deras 
äro mindre vanliga i sydliga delar öde beror. 
av  landet och som sannolikt å tmin  Ja, det är ritt. svarade jag. naturligt- 
stone delvis äro orsakade av en en- vis förberedes mitt framtida öde nu i 
sidig kort. — — Åtgärder  äro i Newyork, Kapstaden, Moskva, Delhi, To 
hög grad påkallade och behövliga. kio och Nanking. Min det må vara hänt. 
— — Alldenstund vår kännedom Nuet är fullkomligt Jag vilar i du som 
om orsaksmomenten äro bristfälliga I en hängmatta under ett stort och skug- 
och sålunda underlag raknar för en gande träd. Unna mig fred, du envisa 
förebyggande verksamhet, bör den röst. Tig med dina sanningar, framför 
na föregås av undersökning om de allt med dem. Jag har ferier från alla 
sjukliga symptomen efter riktlin- öden, även mitt. Jag tror att sådana fe. 
jer», som uppgjorts av de inkallade rier ingå I världsplanen l i k s  väl som 

medarbete och medvetenhet Tala med personerna. 
Men detta kostar pengar. Vita- dem som aldrig haft ferier fria världen 

minprofessorn vill ha femton tusen därför att de aldrig varit i den. 
kronor till utforskande av vissa frå- 
gor: om lingon och blåbär verkligen 
sakna C-vitaminer: om ej hjortron- 
dricka kan beredas analogt med ling- 
ondricka; om frusen potatis förlorar 
sin vitaminhalt m. m .  Och invärtes 

Devinez. 

Forts. å sid. e 



Vid korsvägen 
När larmet från valrörelsen 1928 

nu börjat lägga sig, kanske där änt- 
ligen kan bli t id och utrymme för 
att tala om det läge vartill svensk 
politik kommit i vårt land. V i d  va- 

socialdemokraterna a t t  ernå majori- 
som tet. Mellanpartierna gingo 

bekant med högern, o m - för at t  
vinna mandat eller hindra socialde- 

larna, må lämnas därhän. Högern 
ryckte fram. och mellanpartierna. 
som icke vunno något. stå alltjämt 
som »tungan på vågen». 

let sökte både högerpartierna och 

mokratisk majoritet eller båda de- 

Det är ganska betydelsefullt at t  
nu se, hur de båda stora partierna 
ur parlamentarisk synpunkt fördö- 
ma »tungan - på - vågen - politiken? 
och bevisa dess nackdelar. då samti- 
digt denna från de frisinnade fram- 
hålles som det enda parlamentariska 
riktiga. Hrr Ekman och Thyrén ha 
i t a l  och föredrag velat spika fast. 

Var äro människorna! Kunskap små t t e t återigen 
Den väntade förvarsutredning- Några intressendc danska lärare Men det ger också en falsk bild 

en har b l i v i t  tillsatt. Man behöver togo för f y r a  år redan initiativet av förhållandena att mäta med den 
inte längre vara i spänning över vil- till införandet ar fria försöksklas- gamla skolans m i t t .  Och det är vad 

ser I Vanlöse folkskola nära Köpen- man här har gjort. Man har sökt 
ken sammansättning den skall hamn. De fingo föräldrarnas sam- fas ts tä l la  ett visst kunskapsmått 
Försvarsministern har tillkallat tycke och skolmyndigheternas tillå- utan att ta med i räkningen den 

om 
med utredningen. Det är överste J. sök at t  för första gången praktisera Vad betyder ett kunskapmått, 

fri undervisning i en folkskola. Ock- mer eller mindre godtyckligt före- 
F. Söderbom, kommendörkapten A. så i grannländerna fäste man upp- skrivet och konstaterat, i jämförel- 
Örnberg, förste marinintendent C. märksamheten på denna händelse si- se med den långt viktigare f rågan:  

ralstaben H j .  Ii. Falk. 
De sakkunnigas uppgift går ut 

på att biträda vid utredning ifråga 
om höjandet av försvarsväsendets 
effektivitet. Försvarsministern har i 
ett uttalande påpekat vissa av de 

ra militärer att rom sakkunniga in- telse mot vissa villkor. Hela Dan- omätbara vinst, som består i barnens 
försvarsdepartementet biträda mark följde med intresse detta for. utveckling f o r  övrigt. 

Hj. Ekman och majoren vid gene- 

främsta uppgifterna. Där är frågan 
om flygväsendets utveckling, som på 
grund av materielfördyring inte 
kunnat följa 1925 års beslut. Där är 
Gotlands förvarsfråga och frågan 
om krigsmaktens högsta ledning etc. 

De som hoppats på en allsidig och 
at t  en centerregering alltjämt vore fördomsfri utredning ha anledning 
det mest berättigade, och m a n  kan at t  för  närvarande känna sig djupt 
inte ta detta endast som et t  försvar besvikna in för  de till synes ensidi- 
för den avgående regeringen. utan ga syften, som skola leda de rak- 
som uttryck fur det  andra slaget av kunnigas arbete. 
politisk meningsriktning. Hr Thy -  Om regeringen vill lägga allt- 
rén har i ett föredrag helt nyligen sammans i militärernas händer 
lagt fram den politiska ställningen finns det ingenting annat än en 

som ett läggspel och påv isat ,  hur» opinionsstorm som kan beveka par- 

högern har regeringsmakten, måste l i g ,  al ls idig utredning. 
den tillmötesgå ett centerparti för  - 
att få dess medverkan, am social- 

de a" samma anledning bli moderata Statens egnahemsstyrelse har t i l l  

hr Thyrén talar for ett centerparti - relsen anmodats utarbeta i och för 
och man får nästan det intrycket, att anskaffandet av mindre jordbruk 
et t  sådant av större omfattning skul- såsom passerställen åt mindre be- 

det går» under olika situationer. Om tierna att begära en verkligt mänsk- 

demokraterna sitta vid styret måste Icke genom skuldsättning 

o. s. v.Det är obestridligt. Men då regeringen inlämnat det förslag sty- 

le vara under uppsegling - menar medlade och obemedlade lantarbeta- 

varvet skall på nyåret återkomma har sitt berättigande rom ett mino- 
han då, att ett centerparti endast re och med dem jämställda. T i d e -  

ken i le verkligt varmt intresserade 
som åtagit sig uppgiften, skulle få och självuppoffrande lärarna utsat- 
undervisa barnen p i  det sätt de fun- tes, genom att utan vidare få sitt 
no lämpligast, utan att myndighe- arbete betecknat som fiasko, f innas 
terna lade sig i det. Klasserna voro alltså stora utsikter till att saken 
sålunda befriade från de årliga för- får  en god fortsättning. 

bar- - 

sökstiden, fyra år skulle visa sig ha 
inhämtat samma kunskaper som ele- 
verna i de vanliga klasserna. 

årsperiodens slut prövades, befanns 

betydligt under genomsnittet 
kunskapsmåttet beträffar, med 
den andra stod p i  en tillfredsstäl- 
lande nivå. 

Mötesplatsen 
Av de två klasser som efter fin- 

enligt skoldirektionen den ena lig Frisinnade Kvinnors Riksför- 
bunds Centralstyrelse sammanträden 
till extra centralstyrelsemöte mån- 

dagen den 7 jan. 1929 i Stockholm. 
Disciplinen betecknas däremot i 

synnerligen god. Barnen äro f r ia  i 
sitt uppträdande, men på ett natur- Upplysningskurs i Malmö-Lund 

skoldirektionens redogörelse som 

ritetsparti? Har det frångått par- till de förslag, som här framställts 
lamentarismens idé, sin egen idé, i samband med lantarbetarfrågan 
om det till äventyrs skulle bl i  ett för övrigt. Vi hävda alltjämt, att det 

majoritetsparti? Det låter nästan så. icke lär  vara möjligt att avhjälpa 
Dess självständiga uppgift är in- ett missförhållande enbart genom 
skränkt till att ge någon av de an- lån, även om något sådant politiskt övriga skolbarnen. som man frukta- 

de  från början. Någon särskild upp- 
fordran t i l l  yttre hövlighet brukar 

d i a  rätt. 
Vi förneka ej de fakta, som blivit 

framlagda. Ej heller att vår poli- ger och omedelbart överlämna åt få- inte från lärarnas rida och saknas heller inte: 
tiska kurr varit, är och kanske blir talet den bestämmanderätt över ka- Samarbetet mellan lärare och för- 
efter de riktlinjer, rom här utpe- pitalet, som de genom majoritetsvägen äldrar har varit av bästa slag Ef- 
kats. Men just detta, att vår poli- nu äro i färd att skaffa sig! Eller t i r  skoldirektionens beslut om klas kan 
tik så ohjälpligt fastnat i maskine- också- få vi slå in på den åter- sernas upphörande antogo föräld- 
riets gång, at t  maskineriet blivit hu- stående vägen - åt vänster kan vi rarna enhälligt r i d  ett stort möte en 

resolution, som uttryckte deras för- 
vudsak och kraftkällan, drivkraften' kalla den, fast det säger inte så våning över det resultat skoldirek- 
bisak. säger tydligare än något an- mycket. Den är knappast farbar tionen kommit till samt innehöll be- 
nat, at t  V I  närma oss ett avgörande. fur s t o n  maskiner di lämpar sig gäran om att skolmyndigheterna 
V i  ha kommit t i l l  korsvägen.  An- i varje fal l  inte i närvarande skick måtte bevilja d e  nuvarande fria 
tingen ska v i  köra på, rakt fram mot för busstrafik. Till en början få vi klassernas bibehållande samt upprät- 
majoriteten e f ter  h r  Lindmans. hr nog nöja oss med att gå steg för tande fria klasser. är att ta 
P. A. Hanssons eller hr Ekmans steg och fot för  fot. Den vägen för del av diskussionen i Köpenhamns 
recept. Eller kunna v i  ta av t i l l  hö- oss inte efter vägstyrelsens bl int ut- »borgerråd» .  Å ena sidan framhål- 

stakade raka linjer, som inte ta hän- les: det är bra skönt att detta för- 
syn t i l l  något annat än at t  under- sök med några hundra barn har vi -  
lätta en snabb trafik. Den bygger sat sig v a n  underlägset den under- 
inte enbart på de lagar människor- visning, som ges Danmarks övriga hundratusentals skolbarn. Det skulle 
na skrivit. utan i främsta rummet $! vara alltför beklagligt, om en + 
de oskrivna lagar, under vilka män- dan teoretisk tanke som prövas i ett 

niskorna lyda .  Dessa gå inte efter praktiskt experiment, skulle vira sig 
partilinjer. De så efter tidens och li- ha större värde än den skolplan, som 
vets krav, som vill f ö r v e r k l i g a s. man annars bygger på, som v i  själva 

blivit undervisade efter i skolan och 
som våra barn undervisas efter den 

Det är lugnande och 
tillfredsställande. 
Å andra sidan komma de syn- 

punkter som bland annat uttalades 
av skolinspektör f ru  Margrethe Pe- 
tersen. Hon påvisar först bristen på 
planmässighet i d e  gjorda försöken. 
Ett så viktigt försök har inte lov 
att misslyckas bara genom dåliga 
resurser eller otillräcklig förbere- 
delse. 

se t t  kan vara ett klokt grepp. - 

recept. ~~ 

Vi stå r i d  korsvägen! 
dag i dag är. 

på nyåret. 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred 

och Frihet anordnar sin 5:e upplysnings- 
kurs den 8-12 instundande januari. Denna 
gång förlägges kursen, såsom tidigare 

Lund (den I I .  12 jan). Preliminärt program 
har i dagarna utsänts. Kursen behandlar i 
A r  »Utfört och pågående arbete för inter- 
nationell och social fred». Professor Östen 
Undén föreläser om Nationernas förbunds 
politiska verksamhet, professor Th Thun- 
berg om dess hygieniska arbete, och frö- 

Henni Forchhammer (Köpenhamn), 
som är vice ordf. i N. F:s kommission för 
humanitär verksamhet, om denna kommis- 
sions kamp mot handeln med kvinnor och 
barn samt om flyktingfrågan. 

Om pågående samarbete mellan olika =- 
ligioner d i  kyrkosamfund föreläsa kyrko- 
herdarna B. Forell a h  teol. dr J .  Lind- 
skog. Liksom vid föregående kurser upp- 
tager arbetsfreden en särskild avdelning 
med föredrag om nya vägar till samför- 
stånd inom produktionen samt av fr. Ker- 
stin Hesselgren om den mänskliga faktorn 
inom industrin. Om internationell k a r a -  
tion på uppfostrans och undervisningens 
område kommer förstahandskunskapen att 
lämnas av ledarna för den internationella pe- 
dagogiska centralen i Genève (Bureau in- 
ternationale d’Éducation) professor Pierre 
Bovet och M:lle Marie Butts. Den senare 
är av Svenska skolornas fredsförening in- 
bjuden till Sverige. Bland övriga förelä- 
sare märkes docenten Axel Höjer, lektor 
N. B. Liljekrantz (Fredstanken i Nordens 
litteratur), professor Knud Fabricius (Kö- 
penhamn) talar om Skåne som gränsland. 

Underhandlingar pågå med flera föreläsare. 
Så kommer antagligen Johan Bojer att 
hålla ett föredrag. 

Kursen avslutas genom vesper i Lunds 
Domkyrka med biskop Rodhe som predi- 
kant. 

de föreläsningar som hållas på 
främmande språk, kommer en sammanfat- 
tande tolkning att lämnas. 

Anmälningar mottagas kl. 12-4 em. å 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet, David Bagaresgata 9-11, 2 tr., 
Stockholm. Kursavgift för hela kursen 5 
kr., för dagarna i Malmö enbart 3 kr. för 
dagarna i Lund enbart 2 kr. Halvdags- 
biljett 75 öre. 

Rörande biljetter till aftonmöten och 
samkväm komma meddelanden att senare 
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Vi behöva den-stora suggestionen- Po l skt  och  skånskt 
TVÅ BARNDOMSHISTORIER Kring äktenskapets problem. II. Av ADA NILSSON 

Vi må fordra  a ldr ig  så mycket hänger s i g  med oerhörd v i  kunna för a t t  förskona den nya Egendomligt nog, ha två av Sve- Med större intresse följa vi den 13- 
a t t  den äktenskapliga förbindelsen grundlighet isynnerhet åt den sista generationen från onödiga tragedier riges mest bemärkta författarinnor år iga Marika i klosterpensionen i 
- med eller utan samhällets sank- av dessa grundpelare. Det synes och förstörda liv.» - »Livets krafter denna höst fallit på samma tanke: Paris och på hennes besök hos släk- 
tion - skall ingås av  ömsesidig bö- mig, som om han därvid skjuter över måste '",,, byggas ,,$?- Livet är Med skriva s i t t  eget l ivs  historia. t ingarna i Polen och vi förstå för- 

det gamla ordet i tankarna a t t  fattarinnans i  förordet uttalade tack- 
jelse. som av sig själv förpliktar t i l l  målet alla dessa detaljer äro en kedja. d i r  varje länk beror av en människas bästa verk är hennes samhet över de vidare utsikter. som 
trohet. Vi veta ändå a t t  därmed är osmältbara åtminstone för lekman- den föregående.» Kravet på en ab- eget i ivs  roman, gå vi till läsning- g i v i t s  henne tack vare en interna- 

längre varakt ig  lycka. Bakslaget är han starkt påverkad av Gina Lom- åren framföres alltså. Betecknande spänning. De äro varandra så olika tran. 

kommer snar t  - under »järnåret» broso och ta r  avstånd från Math. är a t t  van de Velde i sin omfångs- 
»Den kloka » är en barndoms- 

eller strax däref ter .  Ibland kanske 
historia från Skåne om e t t  brådmo- 

Værting. Och hur  intressant rika bok a ldr ig  syns ha f å t t  anled- get barn, som tidigt får se livet så- 
först  ef ter  t jugu  års relativt d räg-  det i och för  sic kan vara att utreda ning nalkas det ta  viktiga kapitel. dant  det är. Fadern ger  sig efter 
lig samvaro. människornas karaktärsolikheter i Dr. Bjerre däremot framhåller med misslyckade och misstänkta speku- 

Var l i g g e r  felet? I människornas förhållande till deras kroppsbygg- s tyrka  betydelsen för det kommande lationer över ti l l  Amerika och mo- 

s t e n  okunnighet om kärlekslivets nad IxtvivIar j a g  dock att, som van äktenskapet ar vad han kallar barn- 
dern, som är av vekt virke har svårt  
att hålla uppe hemmet. Elsa är den 

rytm och ans. I okunnighet om de de Velde påstår »mången kommer ixh ungdomstidens latensperiod. äldsta, är ful  och klumpig och blir 
fysiska och psykologiska förutsätt- a t t  fråga s i g :  Skall jag välja mig en könl ive ts  rytm eller periodicitet. därför askungen i familjen. En 
ningarna för e t t  samliv mellan man pyknisk-cyklotym eller en leptosom- I Albert Londres bok om den vita gammalvis glimt skymtar redan ti- 

Det må ursäktas mig att j a g  först Men vad hjälper all denna kun- dens avhjälpande med avseende på 
för s hon gärna »den kloka». 
Under hemmets tryck och köld blir 

skap, om de psykologiska förutsätt- de unga  kvinnorna. Det var hans hon ett förteget a h  inåtvänt barn. ger läkarna ordet : 
Läkarna borde v a n  självskrivna ningarna felas, säga psykologerna enda botemedel. Den faktor, som Marika Stiernstedt presenterar s i -  vars rika fantasiliv till slut tar sig 

rådgivare p i  området, framhåller och nervläkarna, läggande fram si- han själv karaktäriserar som »den na fina anor - på mödernet polsk den enda möjliga utvägen - vers- 
den holländske gynekologen van na synpunkter. Jag  pekar i de t ta  eviga efterfrågan». anser han tyd- adel med halsbrytande namn. på och romanskrivning. Hennes barn- 
de Velde. Men vår nu verkande lä- sammanhang på Ur. Poul Bjerres ligen inte ens kan ställas under dis. fädernet en finsk-svenk ämbets- jungfru Emma - "' övrigt = '" 
karegeneration torde i stor utsträck- nyligen utkomna bok: Äktenskapets kussion. Men hur  skall en nian - hennes fantasi med vilda äventyr 
n i n g  sakna de nödvändiga kunska- omdaning, som på e t t  välgörande eller kvinna  med förresten - till- a h  spökhistorier. Den lille Herman, 
perna. Därför vänder han s i g  t i l l  sätt kompletterar van i l e  Velde. Då vand och uppväxt i Iüraktighet kun- hennes jämnårige vän, är det  som 
dem och till den intresserade allmän- i Tidevarvet boken kommer a t t  äg- na med någon framgång taga upp väcker till l i v  och delar hennes 

heten med s in  stort anlagda studie nas en särskild granskning skall och klara et t  äktenskaps påfrest- är också för att roa honom,då han 
över äktenskapet. Förs ta  boken b i r  j a g  ej vidare ingå på den utan l im- ningar? Det kan synas framförallt ligger sjuk och snart skall dö, hon 
titeln Det fullkomliga äktenskapet nar herrar läkare. Låt oss höra vad i våra dagar  vara en utopisk ford- sätter ihop sin första roman med bo- 
(Die vollkommene Ehe). en studie några kvinnor säga. Margare t  Sang- r~ var och änglar, d ä r  hjältinnan med 

över dess fysiologi och teknik. Den er och Mary  Carmichael Stopes. de uppv 
en lykta irrar omkring på den  syd- 

andra kallar Motviljan i äktenskapet kända  förkämparna för födelsekon- skall amerikanska heden sökande sin döds- 
skjutna älskare. D i  hon under s i t t  

(Die Abneigung in der Ehe) hur trollrörelsen, den ena i Amerika. den upp.» ivriga för fa t tande  kommer a l t  läsa 
den uppkommer och bekämpar. För- andra i England. Även de ha kom- Men större förändringar  i tanke Annie Quidings nyutkomna »Vide- 
fattaren bedådar en t red je  del näs- mit f r a m  till Ixtydelren av äkten- och handlingssätt ha skett under hus» blir han dock tveksam inför 

t a  år: Den äktenskapliga fruktsam- skapets fysiska sida. De skriva på historisk t id .  
sina utsikter a t t  nå berömmelse ge- 

heten. Det märkliga är. att det det hela taget enkelt och lättfatt- Vi  behöva blott den stora sugges- cirklade människor som i » V i d e h u s »  
ras diplomatiska försök att  blidka skulle hon aldrig kunna  beskriva egentligen var denna del. som hin Iigt. tionen. . 

från början känt behov av att skri- Med rent BY f rän  öppenhet be- 
va. Men för att kunna mera allsi- handlar f r u  Stopes i Förblivande nell konspiration och mormoderns na prudentliga bok som »en god och 

heroiska 
ekonomiska bekymmer fostra en stor Eljest intar det litterära liten d i g t  belysa även denna fråga miste passion ( E n d u r i n g  passion) samli- 

han förs t  söka skingra den rådande vets alla detaljer, teoretiskt tråkiga 
originella släktningar »Tante Bal- den person, som tecknats med störst okunnigheten om det fysiska äkten- men nog så betydelsefulla i det ena 
zac». den i fransk litteraturhistoria kärlek, är motsatsen till litterär, den s k a p t s  förutsät tningar  på gott och skilda fallet. E t t  n y t t  kapitel i 

ont. Så tillkom förs ta  och andra  jämförelse med van de Velde - har  så vittomtalade grevinnan Eve Han- trofasta limma. barnjungfrun, som 
ski. v vilken författarinnan försvarar blir gift med en frälsningskapten. 
mot hennes franska belackare under I sin karga svenskhet är det alltid boken. tillkommit, handlande om mannens 

hänvisande till den ömtåliga ställ- han som finner den rätta handling- Den äktenskapliga kärlekslyckans övergångsålder, det manliga kli- 
byggnad har  enligt van de Velde makteriet och dess betydelse inom ",,, g hon intogt , Polens högaristo- en, vägledd av  sitt hjärtas godhet. 

krati .  Hon stöder sig här på samma D e t  är en vacker trottjänaretyp, som fyra grundpelare. 1. E t t  riktigt val äktenskapet. 
brev. som ligga till g rund  för René man aldrig glömmer. 
Benjamins skildring av Balzacs liv »Den kloka Elsa» är  som Anna- 

av make. I I .  En god psykologisk tro, att det endast är Mary Stopes, 
inställning makarna emellan. I I I. som konstaterat detta. Flera manliga och kärlekshirtoria, vilken för nå- Lenah Elgströms böcker bruka va- 
E n  lösning BY barnalstringsfrågan got år sedan utkom på svenska. ra det, f u l l  BY känslor a h  skiftande läkare ha under de senaste åren skri- 
motsvarande vederbörandes önskan. v i t  böcker därom. Kunskapen är sä- Ur sitt fäderne har Marika Stiern- stämningar, som göra den varm och 

stedt e j  kunnat draga mycket m levande. A t t  materialet denna gång 
mantik - dock har  hon en karolin legat verkligheten närmare än el- 

samt för det s i s ta  och fjärde: E t t  kerligen nyt t ig  och IYIIYW spridas. 

bland de sina. som genomlidit en jest, synes m i g  också h a  ge t t  boken 
blomstrande och harmoniskt äkten- Margaret Sanger har ägnat sin 
skapligt saml iv. buk Lycka i äktenskapet (Happi- lång fångenskap , Sibirien. Med bo- en mer iii vanligt fast  och enhet l ig  

kens s i s ta  tredjedel börjar så förfat- komposition. ness in marr iage)  till den nya ge- 
slöa Edert nervsystem och Ni blir nerat ionen,som söker den lycka i tarinnans egen barndomsskildring 
lätt beroende  av dem. Vid svårig- äktenskapet, som är grundad på san- med glimtar av  livet i 1870-talets 
het att insomna, använd Instantine; ning. »Vår tids och den förgångna Stockholm Det kan inte hjälpas. a t t  Marika Stiernrtedt: M i t t  och 

del skänker Eder strax den ro sam tidens stora tragedi är att män och det ter sig fa t t ig t  och intresselöst, de mina. Bonniers 9. - Anna- 
erfordras för ett naturligt insomn- , dödande ur kulturell synpunkt Lenah Elgström: Den kloka 
ande. Instatine är oskadligt,ej «va- och samma intryck gör Upsala. där Elsa. Bonniers. 7: 50. kvinnor ha lärt livets första stora 
nebildande.» Säljes å apotek.  läxa för sent. Låt oss göra allt vad också några barndomsår tillbringas. 

Man 

- 

ingen säkerhet given för någon nen. I sin uppfa t tn ing  av kvinnan stinent ungdomstid under uppväxt- en av  de bägge med intresserad tionell härstamning och uppfos- 

och kvinna, höra v i  många säga. schizotym make?» slavhandeln möta vi kravet på nö- digt bakom hennes glasögon och dar- 

zaren för en förment polsk-natio- och på omslaget betecknas dock den- 

ansträngningar att trots konstnärlig roman.» 

barnskara .På  avstånd skymta bland plats i Elsas barndomshistoria. Ja, 

Läsaren bör nu icke 

E .  W—ns. Undvik de för- 

http://min..cn


Medan gräset växer 
Forts. fr. sid. I. 

saren behöver trettiotvå kronor 

skogsarbetares tänder måste 
röntgas. Kanske det ej är skörbjugg. 

som är orsak till att tänderna fal -  
la ut .  Och resultaten miste o f -  

fortsatta undersökningar. Barns 

fentliggöras: tretusen kronor till 
tryckningskostnader. Alltså minst 

femtio Sedan tusen medicinalstyrelsen kronor. anskaf- 
fat dessa medel och alla undersök- 
ningar äro gjorda på sjuka och fris- 

tiden 
Hur det gick med bananbolagets 

erbjudande vet ej 

inne att övergå till handling. 

X-Ray. 

DET NYA JAPAN 
När Japans unge kejsare. Hiro- demokratien breder ut  sitt välde. De 

hito för några veckor sedan kröntes äldre statsmännen tyckas övergå till 
i den gamla kejsarstaden Kyoto med historien. A v  öriken sextio miljo- 
en i månader förberedd ståt. hade ner invånare ha nu tolv miljoner 

pans härskare i två år, alltsedan talet endast tre miljoner. Och det 
hans fader dog i slutet av 1926. regerande huset har  hållit jämna 

Hirohito är den etthundratjugu- steg med utvecklingen. Den kejsa- 
fjärde medlemmen av samma familj. re som nu g i r  igenom de stora och 
som bestiger den kejserliga tronen. allvarliga högtidligheterna vid tron- 
Men han är den förste a~ sin ätt som bertigning och kröning har gjort 
satt sin fot i Västerlandets riken. inköp i Paris, bliv it tillrättavisad av 
Hans fader tillät för första gången en spårvagnskonduktör i London för 
utländska representanter a t t  närvara att han glömt visa fram sitt kvitto, 
vid kröningsceremonierna. Knappast gått på teatern och gift sig av kär- 
mer än femtio år ligga emellan den- lek med prinssran Nagako ar Sat- 
na första kontakt med västerlandet sumaätten, ett a~ oppositionens fäs- 
och de företeelser. som fylla Japan ten. För tjugu är sedan skulle s?- 
ar i dag: Washingtonkonferensens dana saker varit uteslutna i Japan. 
Japan. indistrialismens och de all- Emellertid har Japan svårigheter 
männa valens Japan. landet med en nog för en lång tid framåt. Miss- 
europeiskt berest kejsare och en arv- tänksamheten mot Amerika har 
prins som g i f t  sig med en ameri- upplivat den nationella känslan och 
kanskt uppfostrad japansk flicka. flottrustningarna påskyndas. D e  
Denna korta t i d  betyder en fullstän- ekonomiska svårigheterna äro i stort 
dig omvandlingsperiod i Japans na- sett av samma slag som dem Europa 
tionella historia, Och ändå måste har att kämpa emot. De fördelar 
man kamma ihåg, at t  ännu så sent som Japan hade av sin billig.! ar- 
som 1912 var landet fortfarande betskraft på världsmarknaden äro 
under det stränga väldet av det få- för länge sedan försvunna, medan 
tal gamla män, som kallas De äldre 
statsmännen. Och de feodala her- 
rarna kuvade s i  sent som 1918 med 
lätthet den lilla grupp av politiker, 
rom agiterade för allmän rösträtt 
och de kunde ännu fortsätta att för- 

han i själva verket redan varit Ja- rösträtt - för två år sedan var i n -  

trycka massorna, som inte glömt 

träldomens som 1928 utfärdas be- man sett i Europa. 1,000 politiska 
japanska polisen överträffar vad 

stämmelser om begränsning av ar- förbrytare befinna sig enligt of f i -  
betstiden i kolgruvorna men det drö- ciella uppgifter i fängelse, f l e r a  
jer ännu t v i  år innan de träda i hundra av dessa ha dömts till döden 
kraft. Bestämmelsen innebär tio för statsvådlig verksamhet. Efter 
timmars maximalarbetsdag för ar- kröningsfesterna ha de politiska 

fångarnas antal mångdubblats. Det  
Hirohito behär- är ett betänkligt sätt att försvara det 

skar är emellertid knappast att bestående på och erinrar i allt för 
känna i g en  jämfört med det rike hög grad om det gamla Rysslands 
som hans fader fick vid sin tron- försök att undertrycka angreppen på 

familjernas patriarkaliska makt för- Man kan inte veta vart utvecklin- 
svinner. Vördnaden för de gamla gen går. Man kan inte veta hur 
glömmer mer och mer, allteftersom långt en upplyst kejsare kan göra 

bestigning 1915. De stora Genro- en förlegad ordning. 

Den lilla ljusning. som julbråd- 
skans tillfälliga arbetsmöjligheter 
betyder för de arbetslösa, är en kort- 
varig upplevelse i jämförelse med 
de hopplösa månaderna oktober och 
november, som just släpat sig förbi 
eller de lika svåra januari a h  feb- 
ruari som vänta. 

Det är inte underligt om man 
därför vi l l  försöka att p i  bästa sätt 
utnyttja de tillfällen till sysselsätt- 
ning och förtjänst som kunna erbju- 
da sig under julveckorna. 

Birkagården har för ett år se- 
dan upprättat en arbetsförmed- 
ling. som i främsta rummet av- 
ser att förmedla tillfälliga an- 
ställningar. Man började helt an- 
språklöst med att förmedla litet 
städning eller liknande arbete i t  
mödrarna, som hade sina barn i Bir- 
kagårdens klubbar och barnkamma- 
re och vilkas män blivit utan för- 
tjänst. Kännedom om saken spreds 
p i  den personliga bekantskapens 
väg. 
Det personliga är också fortfaran- 

de det mest framirädande draget i 
denna arbetsförmedling, som under 
årets lopp vuxit sig ganska stor. 
A v  800 platsanskaffningar ha un- 
der året varit ankring 700 för kor- 
tare rid u h  100 fasta anställningar. 
Förmedlingens föreståndarinna, frö- 
ken Signe Jacobsson söker att så 
långt hon förmår genom sin person- 
kännedom sörja för at t  rätt plats 
blir fylld av rätt människa. 

Det är ofta fråga om litet äldre 
eller medelålders människor. som 
i många år haft ett arbete men bli- 

sitt inflytande gällande i morgon- 
dagens Japan. Tydligen förbereder 
sig Japan på nya ting. 

vi t  utan och nu ha svårt att komma 
in i något nytt. Det var Rörstrands- 

arbetarna. Det kan vara en affärs- 
anställd. som i åratal ägnat sig i t  
en affär och utom arbetet också satt 
in sina pengar där, Affären går 
omkull och hon står utan möjlig- 
het att få nytt arbete. Liknande fall ,  
d i r  åldern är det största hindret för 
en ny statt. förekomma i oändliga 
variationer. 

Birkagårdens arbetsförmedling 
har kunnat glädja sig åt de mest 
lyckade kombinationer av människor 
och arbete. Vikariat som hembiträ- 
den, tillfälliga arbeten som koker- 
skor eller uppasserskor vid fester. 
platser rom vårdarinnor och sällskap 
åt äldre a h  sjuka eller som hus- 
hållerskor, kontorsbiträden och städ- 
fruar. Det händer ofta att de. som 
fått mottaga arbetshjälp genom 
Birkagårdens förmedling. varit så 
tillfredsställda att de återkommit 
vid nästa tillfälle och bett att få 
igen samma hjälp. 

Arbetsförmedlingen är avg i f t f r i .  
Den är ursprungligen avsedd som 
en hjälp för dem. som annars inte 
veta, var de skola finna utvägar ur 
sina svårigheter, men står öppen för 
alla. Den handhar med den största 
omsorg och ansvarskänsla gentemot 
båda parter. Något av Birkagår- 
dens hela anda ligger också över det 
hela. 

Birkagården hoppas att kunna 
hjälpa många av sina arbetssökande 
med ett arbete till jul. De som be- 
höva en god hjälp i jularbetet kun- 
na få sina önskningar tillfredsställ- 
da på samma gång som de under- 
lätta byråns arbete, om de  vända s i g  
till Birkagårdens arbetsförmedling. 

Viktor Rydberg 
Citat från Knut Hagberg 

Viktor Rydberg, som dagligen arbeta- De två ting, som för Viktor Rydberg 
de p i  en tidningsredaktion a h  i synner- utgjorde livets största värden och glädje- 
het fyllt dess följetongsspalter med ka- ämnen, tänkandet och poesin, voro för 
pitel om fribrytarbragder ah grekiska hans uppfattning den vuxnes arv från 
gästabud, rörde sig med fackmannens sä- barndomsåren. - - 
kerhet på så många N d a  mänskliga ve- Det döda barnet till det levande upp- 
tandets fält; man kan säga, att intet av lyser därom, att himmelrikets härlighet 
det mänskliga vetandets problem var otill- icke kan vara skönare, endast lika skön 
gängligt för hans fattningsgåva. Men a m  barnets värld p i  di fattiga jord. 
som Faust hade han funnit att »ingen D i t  döda barnet leker under palmer, men 
är människans kraft att f itta tingen.» dess lekplats på jorden är också ett para- 

Ord for ord gäller om honom själv dis. 
vad han säger Om Faust: »Nu efter år Borgplatåen, högt I famnen buren 

hans kind. sugit hans livskraft, är han låg d i r  tyst i solig grönskas prakt. 
d i  äntligen - lika klok som barnet var. Över sammanstörtade arkader 
Lika klak. men mycket, mycket fattigare.» rosenbuskar ställt sig upp i rader 

Det finns något i de orden, som kom- och på vallen sälj och rönn som vakt: 
mer en att rycka till; de innehålla något knappt en vindfläkt andades i bladen, 
mer i n  vad det t i l l  förstone ser ut. Om sabbatsstilla under oss låg staden, 
de flesta människor kan man icke säga, sabbatsstilla glitterströdda sjön - -. 
att de i m  lika kloka som barnet är. De Det är intet abstrakt landskap; det är 
ha i stället en annan klokskap - eller 30-talets Jönköping med fästningsruinen 
dårskap, om man så vill. De ha länge- a h  Vättern - - hans barndoms grön- 

av mödor, som fårat hans panna, blekt av den mossbelupna fästningsmuren, 

sedan upphört att fråga som ett barn fri- skande lekplats, den non sjön och kloc- 

sonligaste dikt om bardomsminnena, »stort nog a h  brett nog att korsfästa vetet. - - 
Träsnittet i psalmboken, också kommit en människa på», säger han. Och hin Bland dem, som d r i v a  in I Grotte- 
att innehålla några av den svenska lit- upprepar orden: »Aye, t i g  enough and kvarnen, gå barnen främst. - - Kung 
teraturens underbaraste skönhetsvisioner. broad enough to crucify a man on.» Den Frode spörjer, om icke trälabarnen tarva 
Ett övergivet stackars barns längtan efter stadige Cobbet, som eljest alltid färdades »leka någon gång och le». Viktar Ryd- 
sin döda och fattiga mor skulle väl andra i skritt a h  fruktade varken fan eller berg hade alltid menat att i leken låg 
skalder ha givit en ram av mörker och trollen satte i skräck plötsligt sporrarna livets största värde. När  den stannade 
hunger och köld, men över den lille Vik- i hästen och galopperade undan. Viktor av, återstod endast hoppet om världsför- 
tor Rydbergs Jönköping strålar somma- Rydberg fick se något liknande, men han störelse. 

Det hoppet finns i Den nya Grotte- rens sol a h  sveper sommarens vind: stannade kvar. - - 
Se, kyrktornets gyllene kors, En vän berättade en d i g  för honom, sången och tack vare det hoppet silar det 
det flammar av solens lågor! alt dat fanns en tendens att utsträcka i som en stråle sol ner i det nattsvarta 
Där uppe brusar det ut en fors stället för att inskränka barnarbetet i fa- mörkret - - det är de kristnes para- 
av malmens skälvande vågor. brikerna. i det ögonblicket, berättar Ryd- doxala hopp I det stora vilddjurets värld. 
Mot fjärran blånande berg senare, såg han som i en vision vad Den i Grottekvarnen dignande slaven pro- 
Visingsö han skrivit om i Den nya Grottesången. feterar i Apokalypsens anda: 
flyr klangen dånande Den stora dikten riktar sig icke mot en Jag ser skenet av svavelgula pansar 
över sjö, samhällsklass. den riktar sig mot ett sy- jag hör hästars hanlig ram tordön i 

av eterfärg berg syftade till visar tydligast dessa fy- Jag hör bruset av ni stigande hav. 
I kommen. för skyar, segel a h  gröna berg. ra rader: 
Jaa varder hämnad a h  ropar: Bing bang, bing bang! Drevs du inom Grottes stätta. 

vräks du ut som lik. förbarmande över mina bödlar! Den hela stad 

förbarmande över mig! tar ett bad Grymhet är det e j  i detta. 
Herre Sebaot! i ljus och doft och klockors klang. blott aritmetik. 
Frälsa, d i  DU straffar! 

som är en spegel stem a h  en världsåskådning. Vad Ryd- fjärran. 

Den strålande glansen över landskapet Grottes kvarn är den värld där hand- 
har icke förtagit ett grand av känslans landet icke regleras efter andra prim- 
innerlighet. Det är realistiskt och gripan- ciper än det kortsynta intressets. 
de. Den lille gossen i kyrkobänken, vars I verser, bildade efter den fria eng- 

Viktor Rydberg hade oron i blodet a h  
fastän mest i an- var vandringsman 

hjärta svider av längtan och saknad, har elska metrikens mönster, i rytmer, som dens världar - längtan finns kvar -: 
gar. De begära icke som barnet upplys- kornas klang, som från staden därnere icke gjorts lyckligare än han var. Och ge illusion än av maskinernas öronbe- 
ning om var människan var innan h a  nådde upp t i l l  höjderna där h i n  satt a h  ändå, och samtidigt, när barnets längtan dövande larm än av människobarns pina 

Men det finns ett fåtal vuxna, som al- ju  intet annat om gossen Viktor Rydberg syner på den vägen, vilka bilder av jord- än likt piskslag, än likt gråt, bygger 
drig blivit vuxna i denna mening, ett än vad den vuxne berättat, ah barn- ytans och den mänskliga inbillningsför- Rydberg u p p  Grottekvarnens byggnad. 

den förfärligaste a h  monumentalaste i 
vår litteratur. Det sociala helvetet tycks 

fåtal, h a  vilka barnets undran och spör- domsminnena förändras med åren. Men mågans paradis! 
jan alltjämt finns kvar. Till dem hörde - man drives till att tro, att han burit 
Viktor Rydberg - - han upphörde al- på ett klart minne av i n  fullkomlig skön- Vad den i mytens och diktens a h  re- omfatta kli universum. - Det heter pi 
drig att  spörja om Y a d  a n a h  v a r t- hetsnjutning, att han någon gång eller ligionens värld sedan många år fångne prosa i efterskriften till dikten. »Det är 
h a n  Han kunde icke som andra nöja kanske ofta som barn glömt sina sorger Viktor Rydberg nu - 6o-årig - såg icke endast kroppsarbetarnas l i v  hon - 
tig med de svar, som faktiskt stå till a h  sin fattigdom för betraktandet av a h  tänkte och kände a h  gjorde, har d. ä. Grottekvarnen - kräver. Arbets- 
buds, ty I hans ögon rörde de intet vä- sommarkvällarnas Vättern. Skönhetens alltid påmint mig om en episod i en av givare och arbetsköpare drivas om var- 
sentligt. Vad andra kunde glädjas över, idé är h a  Viktor Rydberg alltid förbun- litteraturens yppersta reseskildringar, andra in i hennes svänghjul a h  stupa där 
lämnade honom otillfredsställd. - - den med minnet av barndomen. »När man i Cobbets Rural rides. På sin ritt genom a h  ihjältrampas. Ångesten har fått in. 
Därför stod han också lika klok som bar- med ögonen mottager skönhetens utflöde,» det vackra England kom Cobbet en dag steg i nästan alla sinnet.» - - 
net, lika klok i den betydelsen, att ingen som det heter hos Platon, frågar man HU en trakt från vilken bönderna voro Denna ångest har i Den nya Grotte- 
kunnat g i n  honom rätt besked, men lika icke längre; allting är ganska gott. Den fördrivna a h  där industriarbetare träng- sången blivit konkret och levande, gigan- 
klok också i den meningen, att han icke oblandade skönhetsnjutningen, själens des i sina skjul. Han sporde sig ångest- tisk ah förfärande. - Och man tycker, 

föddes eller om stjärnhimlens uppkomst. såg bort mol Ombergs kontur. Vi veta I söker vägen till den bortgångna, vilka a h  ångest i  o r d  och satser som l j uda  

»Vad månde den längtan vara, som rör 
sig i mitt sinn?» Det ii de första ra- 
derna i »Ti l l  Österland» vars smältande 
välljud tolkar vad intet jordiskt kan till- 
fredsställa: 
Jag längtar och väntar i fjärran hans 

jag Herran t i l l  en 

Även när Vättern ligger spegelblank 
när guldstänk blänker kring roddarens 
årblad, glider verkligheten, hur skön den 
är, i skuggan av det overkliga, vars 
skimmer genom en mystik transsubstan- 
tiation blivit till ljud och svenska ord : 

enda varelse. 

Gläns över sjö och strand 
stjärna ur fjärran, 
du bom i Österland 

tröttnat p i  att fråga de stora och eviga 
frågorna. Mill I besvikelsen kunde han 
bärga den vissheten, att han hade frågat 
rätt. 

fullkomliga vila fann Rydberg genom full. om detta var framtiden, och medan att det om denna dikts skapare kunde 
att söka sig tillbaka genom åren, tillbaka han red i kvällningen, fick han syn på sägas, vad barnen p i  gatorna i Verona 
dit, där han kunde Y utan att tänka. in  underligt föremål, som stack upp ur brukade viska, när de fingo syn på Dan- 

Därför har Rydbergs största ah per- jorden ah i mörkret liknade ett kors ,  te: Se där går mannen som varit i hel- 

tändes av Herran! 
Barnen och herdarne 
följa dig gärna 
Betlehems stjärna. I 
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