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Vad har hänt? 
D E  POLlTlSKA VALEN I FOR- 

ENTA STATERNA ha resulte- 

rat i seger för demokraterna och ett 
partiet med presidenten Hoover i 
spetsen. Detta väljarnas avstånds- 
tagande från Hoovers »kapitalistpo- 
litik», som levat högt under högkon- 
junkturens år hälsas med tillfreds- 
ställelse av framstegsvänlig press i 
Amerika och Europa, Den ser häri 
en ljusning för de »liberala» element 
inom både det republikanska som del 
demokratiska partiet, vilkas stämma 
såväl bland Representanterna som I 
Senaten hittills varit sorgligt för- 
kvävd. Detta är, heter det, valets 
största vinst och del betyder i själva 
verket mycket mera, än att »de våta» 
händelsevis kraternas republikanerna. slagit »de torra», demo- 

Också ÖSTERRIKE HAR VALT 
och utgången blev efter 

föregående veckors oerhört tillspet- 

Räknat i mandat blev resultatet I 
vinst för socialdemokraterna och I 
förlust för de borgerliga partierna 
gemensamt. Hemvärnspartiets skräl- 
lande propaganda vann ringa fram- 
gång - och så vågar man i utgån- 
Re" a" delta Val se en seger för de- 

mokratisk åskådning i Österrike 
nas anlopp. 

NDER TIDEN HAR DEN U FÖRBEREDANDE AVRUST- 
NINGSKONFERENSEN öppnat sitt 

sjunde-och som man hoppas- 
läggningar dels om det förslag till 
konvention, som skall utgöra grun- 
den för den allmänna avrustnings- 
konferensen, vilken man hoppas änt- 

ligen skall kunna bli verklighet;dels 
till sjöss. Läget i den omgivande 
världen är inte särskilt hoppingivan- 
de för avrustningskonferensens ar- 
bete. Den torde dock ge anledning 
att återkomma. 
Ä n n u  E N  KONFERENS AV 

VÄRLDOMFATTANDE BE- 
TYDELSE har församlats i denna 
vecka: Runda Bordskonferensen i 
London. Framtiden för en femtedel 
av hela jordens befolkning hanger 
på utgången av denna rådplägning 
mellan lndien och England, som räk- 
nar representanter från de mest skil- 
da världar, från indiska furstar til l 
representanterna för alla de tre po- 
litiska partierna i England. En män- 
niskogrupp - och en för den 
engelsk-indiska frågans lösning yt- 
terst viktig - fattas dock i försam- 
lingen: den indiska frihetsrörelsen 
är fortfarande orepresenterad. 

sade valstrid överraskande lugn. 

Sveriges Handlingsprogram. känns Amerika vid mrs Dodsworth? Av EIin Wägner. 
Sverige saknar ell handlingspro- gemensamma intressen för a l l  sluta tiska syften. Det är ganska kvickt Om tre namngivna svenska vetenskaps- 

gram, ett samlande mål för sin strä- sig samman i en solidariskt förbund, att av utdrag ur Förbundspakten män berättas av dem som följt dem under 
van. Del  finns inlet som självfallet där de uppträda en for alla och ana göra text till en militär allians. Av deras sista dagar,att de oroades av fan- 
erbjuder sig, eftersom v i  äro f. n. för en. Sverige såsom den ledande svenskarna, som äro så bakom i ut- Härav ser man vilken viktig sak denna 
från och rätt välordnade. Det finns Östersjöstaten bör inbjuda Danmark, rikespolitiska ting, kan man vänta prisutdelning blivit i världen. Det händer 
heller ingen människa av nag över- Finland, Estland och Lettland, even- att detta förmenta samband med N. ju till och med att vissa länder, som länge 

skyggande Och mäktig resning för tuellt även Norge, till en konferens, F. gör dem trygga, och att de icke bli förbigångna, hedra Svenska akade- 
att suggerera oss till att överta hen- där ett försvarsförbund skall avslu- fästa sig vid den väsentliga skillna- mien med att känna sig allvarligt pricka- 
lingsprogram. innehållet i del baltiska fördraget underteckna pakten i dess helhet Följden har också blivit att Akademien 

Denna brist är icke kännbar för skulk skaffas genom lån i Folkför- eller all ta ut solidaritets- och sank- inte kan nöja sig med an läsa årets ro- 
alla svenskar. Men del är ett sym- bundspakten av artiklarna 11, 16 tionsartiklarna att gälla ovillkorligt liga böcker på Nobelbiblioteket Och pris- 

belöna den bästa utan måste mad om- patiskt drag att lida av det nuva- och 17. Det vill säga: om en av de inom ett militärt förbund. 
rande tillståndet och söka ett så- fördragsslutande parterna hotas av Hurudana an svenskarna äro, det tanke och rättvisa visa sina litterära ar- 

tigheter åt olika hall. Där låg en hel 
dant handlingsprogram. Så långt krig, angår del alla, och förbundet kunde ändå ej undgå dem att detta del världsklokhet i förra årets Nobelpris 
äro v i  ense med Nationella ung- har att handla gemensamt. Blockad förbund skulle med en gång skaffa till Thomas Mann, just därför att Remar- 

och i värsta fall mobiliseras dess för- och ett hell nytt intresse av del borde den pacifistiske testator i himme- 
domsförbundet. 

Programmet om det baltiska för- svarsstyrkor mol fienden. Själva lappostyra Finlands notväxlingar len ha tyckt så,höjd som han förmod- 
vitsen med del baltiska fördraget med Sovjetunionen. Nej, men för- Som älskvärdhet åt Amerika är en ut- 
skulle vara den, att man förklarar fattaren förespeglar dem väsentliga märkelse av Sinclair Lewis däremot gan- 

För icke så länge sedan lansera- dessa artiklar giltiga inom baltiska belöningar om de ta detta steg. ska tvetydig. Han är icke en gisslare BY 

de förbundet vid ett konserthusmöte förbundet men icke gentemot övriga Främst ökad styrka och respekt i människosläktets synder, så stor är han 
ell skandinaviskt försvarsförbund stater i Nationernas förbund. världen, ja, i sådan grad att den ej.Han är är en registrator av spciellt 
som detta sökta program. Nu fram- ökar våra utsikter att bevara vår detta folk i motsats till andra folk. Det 
lägges i dess skriftserie ell annat Vars förmenta samband med N.F. neutralitet i den konflikt, som för blir därför nästan som om vi här i Sve- 

framtiden är mest hotande och mest rige premierade Levis fer hans kritik av sådant. Författaren är den bekante 
politiske skriftställaren Rütger Essén ödesdiger, nämligen den mellan Eng- den amerikanska skenheligheten, tomhe- 
och programmet ges redan i titeln: Denna idé är typisk för den ung- land och Ryssland. Lyckades del ten och kvinnan. att jämföra Tho- 
S verige, Östersjön och östersjöpoli- svenska skolans ställning till Natio- oss icke a l l  rädda neutraliteten, hade mas Manns senaste stora verk Bergtagen 
tiken. Enheten är för författaren nernas förbund. I de unga office- v i  åtminstone den fördelen att tå ut- med en av Lewis senaste romaner: Dods- 
icke Skandinavien utan länderna rarnas programbok Antingen-eller kämpa kampen med Ryssland på worth. Mann håller sip genom två väl- 
kring Östersjön. Dessa böra la kon- finna v i  samma användning av Na- finsk mark och under förhållanden diga volymer stilla på en plats nämligen 
sekvenserna av sin enhet och sina f i n n a  vi förbund för Östersjöpoli- som gåve oss utsikt till framgång. ett lungsanatorium. Lewis strövar över 

hela Europa. Manns bok är som en plan- 
ta som är helt anspråslös ovan jord 
men sträcker sina rötter djupt och vida 
ner i den mänskliga tankens mylla. Hos 
Lewis tar myllan jämförelsevis snart slut, 

och gäld man har stöter Lewis i på denna hårda bok, berget. där han I gen- a"- 
slöjar den amerikanske mannens frigö- 
relseprocess från nybyggarstatens kvinno- 
dyrkan, tecknat ett porträtt som framstår 
mycket skarpade än någon av Manns fi- 
gurer, nämligen det av mrs Dodsworth, 
damen som liknar en tom butik med char- 
manta skyltfönster. Det är verkligen en 
skickligt porträtt gjort med den hat. 

Från en resa - om i Italien eller om en hjälte utan fruktan men icke av medlidande och harm, erbjöd sig fullaste omsorg in i minsta detalj, an- 
Grekland minns jag inte - skrev utan tadel och om minst ett dussin att dela slagen med en kamrat som mängiltigt som Babbitt n~~ enbart '"- 
lord Byron: .Jag har blivit dödligt l i l t  annat I n  tadelfria hjältinnor. pryglades av den äldre årsklassen. skyvärt utan något av det rörande och 
förälskad - måste stanna här tills Ehuru titelbladet endast bär hjältens Förutbestämd till olycka som han däremot hennes man i sin lojalitet och 
del gått över.» namn, kunde boken lika gärna hela var (eller trodde sig vara) genom trohet i det länsta, ehuru en europé bör 

Något av de? väsentliga i Byrons »Byron och kvinnorna», så starkt sitt påbrå, plågat av sin lyte, stolt, finna det en aning löjligt, att han är så 
komplicerade psyke finns i denna har författaren betonat erotikens häftig, blyg och ärekär, syntes hans sen att upptäcka sin egen överlägsenhet 
paradoxala sats; hur hårt det lätt- ödesdigra inflytande på honom.'lika- barndom och tidiga ungdom snarare ligen något som går av sig själv för euro- 
anständliga hjärtat I n  klappade, hur väl som hans egen destruktiva makt ägnad att utveckla den ena sidan av peiska män. 
hell än blodet svallade, förlorade över de kvinnor som korsade hans hans dubbelnatur, frihetshjälten, re- När Europa blivit övertygat om ut- 
han aldrig s i l l  nyktra, sunda verk- väg. volutionären och samhällsreforma- bredningen i Amerika =" typen mrs 
lighetssinne och sin alltid vakna Trots del tragiska arvet från två torn I n  den andra sidan, hånaren, Dodsworth med all sin svamlighet, obild- 
självironi. André Maurois, skaldens ödesmärkta släkter står det ell skim- misantropen och världsföraktaren. ning,anspråksfullhet, kyla och snobbig- 
senaste levnadstecknare, framhäver mer av ridderligt patos, av renhet En son som föraktar sin mor blir i nat henne så mycken giftig omsorg, att 
denna dualism såsom själva ut- och godhet kring Byrons barndom. nio fall av tio en man som föraktar denna typ kommit an träda i förgrunden 
gångspunkten för en rätt förståelse Han var de svagas beskyddare som kvinnorna. Byrons mor förgiftade Och det är frågan om inte amerikanar- 

av Byrons gåtfulla karaktär. Denny- beivrade penalism och grymhet i hans barndom med Sin grälsjuka, sin na börja tycka att vi trott dem alltför 
ligen utkomna biografien är romanen skolan, och som en gång, gråtande tarvlighet och sin patologiska häftig- gärna och reagera alltför villigt.Säkert 

na typ och en allt starkare upprorsvilja 
som tyder på att slutet nalkas för den 
bortskämda näbbiga slavinnan, som lever 
högt på den dyrkan pilgrimmödrarna för- 
värvat. Men män äro samtidigt ganska 
ömtåliga inför vad som sägs av andra 
om deras kvinnor, liksom om deras foster- 
land. De kunna säga hårda ord om bäg- 
ge delarna, men andra få icke alltför vil- 
ligt instämma De vilja ej medge utåt 
att de låtit sig dupera av underlägsna 
kvinnor eller att den nation de tillhöra 
har ett enda fel. Om en svensk förfat- 
tare finge ett utlandspris för att ha må- 
lat av vår landsortsmässighet och de 
lågtstående svenska kvinnorna, så tror m e d jag att det skulle duka upp försvarare BY 

Sverige och svenskorna där vi minst anat 

nes idé om ett gemensamt hand- tas. den av att som folkförbundsmedlem litteratur. 

mol angriparen träder genast i kraft dem en väldig gräns med Ryssland, que låg så nära till hands. Åtminstone 

draget... 

gör oss trygga. 

(Forts. å sid 5) 

M ä n n i s  k a n B y r o n 
Några kvinnoporträtt ur André Maurois biografi. 

Av MIA LECHE. 

(Forts. å sid 4). 
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Utan att gå in på lämplighelen el- 
ler icke av jubileumsfirande i all- Heller ikke her til Lands er derfor 
mänhet, måste man tillstå att Kon- varvet for  18' Oktober om »Klap- de Tilfælde ukendte hvor en Moder. 
sumtionsföreningen Stckoholms i da- jagt paa Stedfædre, hvor Reglerne der for længst har sluppet sit Barn 
garna firade 25-års-fest,ger anled- i dansk Børneforsorg gøres til Gen- af Syne. og en Stedfader, der aldrig 
historien om K v  inn ornas blick.Ty stand for rosende Omtale, ,maa jeg har kendt det, alene for at undgaa 
ening Svenska Hem är, ehuru nu 25 næst at takke for de venlige Ord, Fattighjælp - eventuelt al betala 
år gammal, ännu aktuell och läro- bemærke, at der gives os mere Ros Bidrag - vil forlange et saadant 

Barn »hjemgivet». 
brytande arhete för kooperationen i 
Stockholm, Den var med sina klart Ganske vist er det rigtigt, som Det man nu imidlertid antages, at 
tänkta och noggrant genomförda Artiklen fremhæaver. at den Adgang alle Kommuner vil følge den samme 
principer ett mönsterföretag inom de danske Alimentationslove giver Praksis som København og alene 

För något mer än ett är sedan bör- kooperativt arbete och den har, trots ubemidlede enlige Mødre, til at faa lade Barnets Taiv og ikke økono- 
jade jordbrukarna skria om sitt nöd- att den startades av och omfattade Faderens Bidrag udbetalt gennem miske Hensyn være bestemmende ved 
läge. Deras nödläge, blåstes upp till endast kvinnor, blivit erkänd som 
en politisk fråga det var ett tack- en god hörnsten i 'den sedermera det offentlige, med Fattighjælps Afgørelse om Hjemgivelse. Da For- 

resta mäktiga byggnad, som Kon- Virkning alene for Faderen. muliggør sørgelsesvæsenet vi i  være Indelhaver 
samt och välkommet bidrag till för- sumtionsföreningen Stockholm utgör. det for mange Mødre at holde sam- af Forældermagten, vil det altid 
beredelserna till landstings-. d. v.  Initiativet til l denna husmödrar- men med deres Børn, som cellers vilde kunne nægte en Hjemgivelse, der 
s. förstakammarvalen. Jordbrukarna nas egen inköpsförening togs av frö- vare nødslaget til at overgivne dem maa antages at bringe Barnet ind i 
gingo i fällan, de trodde, att man ken Anna Whitlock, som tillsam- en saadan Gøgeungetilvælse, som 
kunde så och skörds efter partipali- på en resa i England 1904 kommit i Tallene er her talende beskrevet i Artikten, og rive Hjerte- 
tiska linjer, under den borgeliga beröring med och blivit djupt intres- I Københavns Kommune, der tæl- baand over mellem Barn og Pleje- 
samlingens hägn, och a n  där alle- serad av de kooperativa idéerna. En ler over 600,000 Indhyggere er kun foræeldre, 
nast kunde vetekornet, som lägges i kooperativ förening ansågs emeller- 
jorden, ge skördar inbringande l id för 25 år sedan så omstörtande under Fattigvæsenets faste Forwrg A t  udøve Tvang overfør Stedfor- 

och misstänkt att fröken Whitlock 660 Børn under l 4  Aar og 363 mel- ældre om at modtage Stedbørn i de- 
kontant valuta. Resultatet! Det blev - av hänsyn för sin skolas välfärd lem 14 og 18 Aar. 
inmalningstvång. Tullar och import- -inte själv kunde stå som Svenska 
förbud fick man avstå ifrån, men om Hems ordförande, sedan föreningen Stand til at bære sin Del af For- Fald Sluttelig ikke at skal være bemærkes, berettigede at Spørgs- til. 
inmalningstvångets lyckobringande ef-7 omsorgsfullt förarbete bildats. I 

stället blev fru Ezaline Boheman sørgerbyrden Bidrag maalet helt vil borlfalde, forsaavidt inverkan enade sig hela det borger- dess första ordförande och n en det af Socialminister Steincke i disse 
mellanperiod som vice ordf. återtog gifterne, for Åaret 1930/31 i Køben- Dage forelagte Forslag til en Social- 

ägarna. som skulle få vinsten därav han senare ordfhrandeskapet, tills havn 300 Kr. aarlig for smaa, 228 reform bliver til Virkelighed. Det - del må ingen förtänkta dem. Svenska Hem efter tolv års arbete for større Børn) og bliver Følgen, at hedder nemlig i dette Forslag, at 
Först blev där en frivill ig överens- uppgick i Konsumtionsföreningen. hun maa overdrage Forældremagten 

og Forsorgen til Fattigvæsenet, vil Stedfædres Forsørgerplikt overfor kommelse med kvarnarna. under den det offentlige begrænses t i l  de Sted- 
tid dessa hade så Stora förrådd, att de man berätta om genombrottsårens Udgifterne - med Fradrag af Rar- 
intet behövde köpa. T y  de hade na- samhet och praktisk arbete, som nefaderbidraget - ganske som i børn der er født før Ægteskabet og 
turligtvis försett sig, innan riksdagen måste utföras trots medlemmarnas i Sveirig medføre Fattighjælp saavel medtages til Forsørgelse i det fælles 
hann fatta beslut. DA var all spann- många fall bristande förutbildning, for hende, som for hendes eventuella Hjem, og kun gælder, saalænge den 

Boheman, hålla föredrag i Kungs- Ægtemand. 
har inmalningstvånget trätt i kraft, holms realskola om kooperation. Det Vor nugældende Fattiglov å 1891 Ægtefællerne ikke er separerede 
och det omtalade vetet får säljas til l var mitt första offentliga framträ- paalægger Stedfædre Forsprgelses- el1er skilt, 
bestämda priser efter vikt. Efter dande och det Var bedrövligt. 
Vikt! inte begära Ja det att var de, just som det. sutto Man inbu- nen utan bar måste mig sitta.hela inte, jag kunde tiden inte och stå ef- Pligt ophøre i Tilfælde af Skilsmisse cand polit., Fuldmægetig i Magistratens 

rade i ett ämbetsverk, skulle känna inte en enda gång lyft ögonen frdn 
de fruktansvärda åskskurar som papperet. träffade överenskommelse om inköp. 
överöste det arma vetet och däremel- Den första motgång som mötte Dessutom knötos förbindelser med En veget ar is k 
lan våtvarm luft ,  s. k. groväder. Men föreningen var allvarsam nog: Spe- utlandet. Föreningen öppnade sin 
icke förty är det inte så lätt att där- cerihandlarnas långvariga och kraf- första affär med livsmedel och vann 

efqer hög vikt på kvarnarnas t a g  när --man lyckades bl. a. få Fastän boikotten försvårade ar- Barn förgiftade av buljong i ett skol- 
mer än vanligt hårfina guldvågar. köpa mjöl och socker gjorde det betet på många sätt, gav den sam- kuk lästes i dagens tidning. Den animala 
Och varför skulle inte kvarnarna be- omöligt för föreningen att skaffa tidigt stridens reklam åt företaget kosten har Sina faror och många vilja 
gagna sig av de fördelar stadsmak- varor i Stockholm. Pengar funnos och det dröjde inte länge förrän man garna för längre eller kortare tid övergå 

terna velat bereda dem! Men för till kontantbetalning Lokaler hade måste öppna filialer i olika delar av till hel eller halvvegetarisk diet. men de 
veta rakt icke hur de ska skaffa sig den- 

Så äro alla våra matfantasier 
jordbrukare är det svär=re än nå- skaffats,butiken Jakobsbergsgatan staden. Varor levererades också till 

gonsin att b l i  av med sin säd. Där- terna vågade under specerihandlar- medlemmar i landsorten.Dock mot- n a  f ö d a .  kött eller fisk. Och de flesta 
till kommer sjunkande priser på alla nas påtryckning inte heller sälja om utvidgning utöver de lokala grän- kokböcker lämna ej tillräklig vägledning. 
andra jordbruksprodukter. Nu är och Stockholm föreningen för sina måste inköp. söka sig Fru utom Bo- serna, som framställdes från olika Nog har det funnits Bb del vegetariska 

platser, och bibehöll konsekvent rö- kokböcker förut men knappast avpassade 
det verkligen omöjligt för jordbru- heman for själv till Norrköping, relsens karaktär av en på säker grund för vårt klimat och vanor, 
ket att löna sig. Man måste säga att när Anna Ohlsson. 
många. Dels saknaden av en prak- utan den ringaste varukännedom Bland förgrundsfigurerna i detta föreståndarinna för Tyringe vegetariska 
tist jordreform. som jordbrukarna märkliga, i sitt slag enastående före- helpension och välkänd kokboksförfattare 
inte vilja finna sig i och vilken av endast att gå från gård och grund, tag voro utom fröknarna Whitlock satt sig detta mål före, så har hon väl 
del borgerliga blocket anses sam- om ingen ändring sker i tid, och Lithner samt fru Boheman, dok- skilt sig från uppdraget. Med den boken 
hällsomstörtande, av socialdemokra- Jordbrukarna äro dock inte ensam- doktorinnan Anna Glasell-Andersson, till hjälp blir det ingen konst att trivas 
tema riktig men farlig, därför att den ma. Det talas om den ekonomirka rens föreståndarinna fröken Anna- lig omväxling erhålles även. 
kunde föra röster över till de bor- krisen, som går genom världen. Sv. Brita Bergstrand, fruarna Wessel och Anna Ohlsson: Vegetarisk kokbok. Lind- 
gerliga. Man arbetade med blads förlag, kr. 3.50 

internationell och kan ej lösas av ett mokraten endast har sinne för indu- den unga rörelsens hela outtröttliga 
land oberoende av de andra. Men striarbetarnas nödläge, men inte ville glädje och energi. energi.Det var inte ovan- R 
varför höja inte jordbrukarna något hjälpa de stackars lantarbetarna med Glasell-Andersson arbetade hela natten 
härskri i år? De förtogo sig i fjol, tullar. Sv. Dagbl. har ej reda på att i affären och inte for hem till Djurs- 
de ha ingen röst kvar, och ingen be- det var storbruken och ej lantarbe- holm förrän med första arbetartåget 
höver deras röster. ty intet valår före- tarna som skulle kunnat få hjälp ge- på morgonen. 
står. De äro också bundna av sin nom tullar, Men - nöd är nöd, var Efter krigets utbrott uppstdodo vis- 
»politiska övertygelse» om inmal- den drabbar. Och nöden kommer. ning som tillsammans med andra 
ningstvångets förträfflighet. Återstår Kanske i sin hemskaste skepnad just samverkande orsaker föranledde en 

därför att där finns kapital, ett ka- sammanslagning av Stockholms kon- 
pital, som styr världen. och som vill sumentföreningar - jämsides med 
öka Sitt kapital. Kanske blir nu ka- Svenska Hem, fast med något olika 
pitalets enda utväg att göra sig av ning hade konsumentföreningen 
med den obekväma arbetslösheten Thule arbetat. Konsumtionsförenin- 
och få nya tillfällen till spekulation: gen uppstod. Tre av Svenska Hems S Singer ett nytt krig. representanter, fruarna Boheman, 

Man har firat - bland andra fir- Ringér och Nordin ha fortfarande 

ningar - stilleståndet eller världs- förvaltningsråd och därmed är också 
SEDAN NÄRA 80 ÅR kriget. Vad är det egentligen man eivct ett synligt tecken på det sam- 

Versaills, som skulle leda till nytt kvinnliga pionjärernas verk och den 
utbredda kooperativa verksamheten I SYMASKINER 
i våra dagars Stockholm. 

I Anledning af en Artikel i Tide-1 

Svenska Hem betydde ett ban- end v i  med Rette kan tage imod. 
Kapitalets år 

u tväg. 

mans med fröken Augusta Lithner til Fattigvæsenets Omsorg. 

E t  Moderen imidlertid ikke i res Hjem antages Kommunerne i alt 

mål så gott som osäljbar. Och ,,u - Så skulle jag en gång, skulle jag en gång, Säger fru 

Be- ,pligt og lader ikke engang denne Inger Parkov, 

Afd., København. teråt förebrådde mig en vän att jag fra Barnets Moder. 

kokbok. 
tig bojkott som på några få undan- tillslutning och framgdng. 

Orsakerna äro hon - som hon själv berättar - vilande lokal förening. 

Dels är jordfrågan vorden Dagbl. klagar över, att Social-De- Andelius m. fl. 

emington Portable 

Den idealiska skrivmaskinen 
sin plats i Konsumtionsföreningens på resor, för hemmet och det 
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STEGET AT HÖGER. S. H. G. 
En ändrad diet, är det huvudsaken? Det är miljoner som svälta 

av Helge Heerberger. 
Nationalsocialisterna h a  nu trätt ha begått landsförräderi, då han S a l t  och skarpa kryddor, se där våra D:r Gerson vänder sig med sin diet. 

f ram i offentlighetens ljus, de ha 1918 meddelande W i l h e m  II trupper- Råkost och saltfri föda behandling icke endast mot tuberkulos 
nödgats lyf ta på den hemlighetsfull- nas avfall. Och det var ju inte så vår räddning, så jyder den sista förkun- kräfta a h  åderförkalkning såsom våra 
hetens slöja, bakom vilken de dolt länge sedan Hitler vid förräderipro- nelsen. Ovanstående initialer betyda ändå mest hotande folksjukdomar, han fick sina 

icke Svenska Husmödrars gurksallad eller första resultat vid vissa nervösa rubbnin- 
s i l t  program - och därmed ha de cessen i Leipzig talade a m  novem- någon annan lika livgivande rätt, men gar såsom migrän. Hans diet är fram- 
redan gjort en avsevärd förlust. berförbrytarna, vilkas huvuden skulle sammanhang med vår föda ha de i alla förallt koksaltfri övervägande vegetarisk 

Deras riksdagsdebut var inte vi- r u l l a . .  . Nej, man tror inte på ett fall, ty så kallas just denna salt- och med råkost och inskränkning av mjöl- 

dare lysande. De hundrasju herrar- fredligt sinnelag hos nationalsocia- kryddfria diel, som av tre tyska läkare, och grynrätter samt naturligtvis även av 
professor Sauerbruch samt doktorerna kött. 

na marscherade i samlad tropp i n  i listerna, den rollen ha de spelat al l t -  Herrmannsdorfer och Gerson och efter 
framförallt bannlyst. riksdagen, i förda bruna skjortor, och för illa. Och väl är del. dem många andra, använts framför allt Men saltet är fall ganska eget, när 

s k r e k o :  »Heil Hiller!,, då deras Men kanske att man ändå på sina vid botandet av tuberkulos i olika former 
förkortningen SHG-dieten återfinnes i en man tänker på att vår kroppsvätska a1är i 

namn ropades upp. Dyl ika maske- håll per s ig  han åt en all t för stor högofficielt redogörelse ~" Preussiska samma proportioner som havsvattnet en 
radupptåg göra sig nog vid valför- optimism. Efter den 14 september H vårdsdepartementet över en av sam- lösning av koksalt, d. v. s. klor, natrium, 

jämte i mindre mängder tre andra klor- 
samlingar, men i riksdagen undgå de rådde panik i vida kretsar, nu bör jar m ämbetsverk sammankallad konferens syrade salter. Ja man har t. o. m, an- 
inte att väcka löje. Under tiden man redan känna s ig  al l t för säker. över just denna dirt. 

dödsfiender. 

roade sig några av deras anhängare Regeringen Brüning har vunnit en Vår födas sammansättning är en oer- sett ne sen det den som tid, ett då utvecklingshistoriskt urdjuret simmade min- om- 

terat judiska) i Leipzigerstrasse. Ett hjälpa av socialdemokraterna. Men det dess betydelse för folkhälsans beva- väsen. Havet sjönk och det uppstod lant- 
nöje, som kostade dem åtskilliga man vet, att många inom Brünings rande som gör frågan om vårt födoval djur.De måste ständigt sörja för sin 
sympatier. Högerpressen förklarade eget par t i  ingalunda äro nöjda med till en statsangelägenhet. 
efteråt unisont. att dåden förövats at t  han tagit emot denna hjälp, och Vära nyförvärvade kunskaper om vita- och magnesium, men Var det man livsviktiga icke rovdjur na- 

måste man släcka sin salthunger på nå- av pöbel och kommunistiska provo- det är väl inte så uteslutet, att han, miners och mineralämnens betydelse har trium fattades. 
katörer och beskyllde polisen för a n  efter at t  ha lyckats vinna vänsterns ringsämnen. Den vegetariska dieten har got annat sätt, ty undvara saltet kunde 
h a  misshandlat snälla nationalsocia- förtroende, sedan i alla fall oriente- mer a h  mer kämpat sig fram, råkostens vi icke. 
listiska medborgare, som råkade pro- rar sin polit ik åt höger. Kanske be- nytta framhäves och I stället för de förr Vilken roll har ej saltet spelat under 
menera på Leipzigerstrasse just v i d  tyder Brünings seger i själva verket så använda gödkurerna förekommer åter tiderna! Vid religiösa ceremonier 

som symbol för det guddomliga, för ren- 
det ti l l fället - men den historien var endast skenbart en seger för demo- hunger- och törstbehandling. het, kyskhet och odödlighet. i Gamla 
det ju inte så många, som trodde på. kratin. Om d e l  även är möjl igt ,  för blir mer och mer viktigt och det icke testamentet avslutades ett saltförbund 

Huvudlösa lagförslag om konfi- att inte saga troligt, att nationalso- endast vid magsjukdomar och ämnesom- mellan Gud och människan. Saltet var 
skerandet av alla efter 1914 förvär- cialisternas skandalpolitik slutar med sättningsrubbningar. Även kirurgerna en gång det vedertagna betalningsmed- 
vade förmögenheter och förstatligan- ett jättefiasko, så är det dock fara återgå till »sårdiet» och »läkande örter». let, det var flydda tiders guld. En sol- 

En tysk känd kirurg, prof. Sauerbruch, dat var en saltemottagare, en som fick 
det av alla banker chockerade 'de värt, att deras seger den l4 septem- vars assistent Herrmannsdorfter sysslat Medeltidens guldmakare kallade 
mellanpartier, Sam förut haf t  ett gott ber får en ödesdiger följd: en all- med dessa frågor, sitter i en järnvägs- sold. för »det femte elementet», quinta 

öga t i l l  nationalsocialisterna; den män förskjutning åt höger. En legal vagn och hör berättas om de underkurer essentia, d. v. s. kvintessensen av allt. 
pöbelaktiga ton dessa infört  i riks- revolution i precis samma anda en landsortsläkare från Bielefeld, d:r Mot saltskattens orättvisa ledde Gandhi 
dagen. Gregor Strassers något oför- som nationalsocialisternas illegala. I Gerson, gjort med sin salt- och kryddfria I våra dagar sina skaror. OCh nu har 
siktiga y t t rande at t  ett hedersord rädsla för att förlora sina väljare dietkur. Särskilt intresserar det kirurg- utvecklingen lett oss därhän, att v i  för- 

givet åt republiken för en foster- åt fascismen ha alla de borgerliga professorn,att just  s.  k.  k i rurg iska fall därva oss med det »guddomliga saltet». 
ländskt sinnad inte hade värdet av partierna tagit ell märktbart steg åt återfått den hälsa, de förgäves sökt på Men nu gällde del frågan om tuberku- 

los kunde botas med saltfri kost. ett hedersord (vilket yttrande l iv l igt  höger - t. o. m. del forna demo- annat håll. 
applåderades av hans meningsfrän- kratiska, som efter en olycklig (nu Sauerbruch sätter sig i förbindelse med Därför sammankallade Preussiska hälso- 
der), den råa hotelse som en för åter upplöst) sammankoppling med Gerson. De pröva hans metod, de miss- värdsdepartementet i våras en större kon- yckas, de ta upp saken igen och få stor- ferens av sakkunnigt folk, och där fram- 
fememord dömd nationalsocialist Ut- ungtyska orden döpt om sig till artade resultat. Andra kliniker ta upp lade Sauerbruch, Herrmannsdorfer och 
slungade mot en socialdemokrat - stadspartiet. Tidningar, som förut försöken med olika utgång. Det blir en Gerson sina erfarenhet och visade sina 
det har alltsammans inte varit ägnat iakttagit en konsekvent pacifistisk strid för och emot. Man har ju varit röntgenplåtar. Och somliga tvivlade som 

att höja deras kredit, Sedan de hållning, tala redan i sina ledare om med om så många misslyckande med tu- vanligt på allt, och tyckte att när man 

offentl igt förklarat, an de anse sig nödvänligheten av försvar underligt om en viss skepsis råder. Stri- fredställande sätt förklara, varför den här 

ämna begagna sig av endast legala Tyskland utan också I ett antal an- en nationalistisk politik - antingen ska opassande. Men när aftonen kom sam- 

med att krossa fönsterrutor (garan- seger, har befäst sin ställning med hört viktig fråga icke endast vid vissa kring i världshavet som det enda levande 

berkulosbehandling så det är ju ej så ändå icke kunde på ett vetenskapligt till- 

h a  rättighet att I juga, bli de heller våg går genom den går över till dagspressen a h  andarne dieten skulle hjälpa, så var det nog ingen- 
ting att försöka. Att bli bra på ett »oveten- 
skapligt sätt» är som bekant överallt gan- 

inte t rodda,när  de försäkra, all de Europa, & senaste valen inte blott j drabba samman. 

medel för att nå sitt mål. Ty det dra länder ha visat det, och denna den utföres vanvettigt enligt Hi l ler  manfattade ordföranden resultatet av da- 
försäkra *, gång på gång. våg är inte hejdad, därför a l l  en eller moderatare OCh därför ännu gens diskussion sålunda: Vid ben-, led-och 

»Vi är ett parlaments-parti», sade grupp radikala bråkmakare gjort farligare enligt Hugenberg och me- hudtuberkulos är värdet av dietbehand- 
Gregor Strasser i riksdagen, v i  vill s ig  löj l iga, den är kanske tvärtom ningsfränder - naturligtvis skulle ling enligt S. H. G. icke att betvivla. Vid 

ingen reaktion, ingen planlös Om- ännu farl igare och mera hotande, en sådan polit ik få katastrofala fö l j -  lungtuberkulos förelågo till synes goda 
störtning, u tan endast en ny ordning. där den ter s i g  mindre våldsam. der för landet - men svältande tidigt att fälla. Undersökningarna skola 
»Vi vill ingen judeförföljese och in- 
gel nytt krig .* Det lät sa fredligt ter, en vinter, av vilken man kan det är miljoner, som svälta. Lyckas SHG-dieten uppgavs bli något dyrare 
och snällt som helst. Men hur pass vänta del  värsta. I grund och bot- det inte att l indra nöden, och att än den sedvanliga köttdieten men det är 
uppr ik t ig t  det var menat, begrep man, ten beror allt på, om det lyckas de lindra den snart, så vet ingen, vad fel,sade d:r Hindhede från Köpenhamn, 

Helge Heerberger. centen vid de ej så starkt köttätande 

En reaktionär 

Tyskland står inför en hård vin- mänskor kunna inte se klart. Och fortsättas. 

då herr Strasser i Samma t a l  beskyll- nu makthavande att förbättra det som kan komma att hända. hade för länge sen påpekat att friskpro- 
de försvarsministern Groener för att ekonomiska läget. Naturl igtvis skulle 

folksanatorierna i Schweitz var större än 
vid lyxsanatorierna med s in  överflöd på 
kött och fisk. Hindhede hade för övrigt, 
sade han, en lärjunge i Danmark, som 
botade folk med en diel för mindre än 

en krona om dagen utan att ta bort salt 
det för övrigt en viss skillnad mellan Ger- sons mat och Herrmannsdorfers. Saltfria 
äro de båda men Gerson vill i överens- 
stämmelse med näringsfysiologen Ragnar 
Berg åstadkomma en basisk föda Herr- 
mannsdorfer en '''. Och båda få goda 
resultat och det fick d:r Westerlund på 
sin tid med sina gödkurer, som hade både 
salt och kött också. 
V a d  skall man tre om allt detta? Man 

må föredra den basiska gurkan eller 
b i ta  i det relalivt sura äpplet. Två ting 
tycks vara säkra. Det ena att kulturen 
icke alltid befordrat det lämpliga födo- 
valet. Välståndet har sina snaror. Det 
andra är det att det mäktiga botemedel, 
som en viss diet kan vara, beror framför- 
allt på att det är en ändrad diet. Däri- 

organismen genom framkallas som är den en »omstämning» förutsättning för av 

med sin sjukdomsproblem. För forna 

tiders människos, levande under mera 
na med »omstämnig» s. k. närande kanske föda. genom Nu lever gödkur kul- 
turmänniskan under sådana förhållanden 

att hon kanske ofta är i behov  av  en  
vilket innebär förbud för kött och fisk. 
Svälten blir nyttigare än gödningen. Men 
då återstå ju del härliga medvetandet 
att eller en viss tid kan alla dessa skad- 
ligheter igen bli hälsobringande och det 
är ju alltid en tröst framförallt i gås- 
tlder. X-Ray. 
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4 TIDEVARVET 

Den- stora illusionen. F E R I E R .  
av Anna Björkman. 

Ung finsk litteratur. Till det långa midsommarlovet fick jag 
brev från tant. 

Sju finska novellister. En antologi. Onekligen får man en känsla av - Helgen kan du tillbringa här i lugn 
Wahlström och Widstrand. Kr. 6. Fin de siecle när man börjar läsa a h  ro för en ~ a n ~  skull. Vu har flängt 

Mika Waltari: Den stora illusionen. den mest talangfulle och pesonlige omkring så mycket, att det kan göra dig 
wahlström och Widstrand. Kr. 6. av dessa författare, Mika Waltari. gott både till kropp och själ. 
Det är med en viss undran, man Det är en atmosfär av livsleda och Tant hade fullkomligt rätt 

går att öppna de dokument från det slapphet i de nachpiel v i  bevista I Bättre mat än hennes hus bjuder gives 
unga Finland smugglade champagnens och icke I något hem med kulinarisk civilisa- 
Widstrand haft företagsamheten att kokainets tecken. Resonemangen tion. Kroppen skulle få sitt. Och m 

låta översätta från det underliga genljuda av H j a l m a r  Söderbergs drastiskare begåvning än tants, av stor 
havet: Sju finska novellister och »den stora illusionen», som en gång e1 heller. Där fick själen sitt. 
Mika waltaris roman: Den stora il- tillfredsställd, blott ger förakt och jag reste och gladde mig alltså åt en 
lusionen. Det är verkliga ungdomar leda. Sannerligen, om man toge den- uppfriskande vila ensam med tant 
man har att göra med - Mika Wal- na skildring för kontant, skulle man Som jag trodde. 
tari är blott 22 år - och det finns misströsta om Finlands framtid. Det Söndagsförmiddag, alltså den 22, ring- 
l ika mycket ungdomlig spleen som vore dock lika örätt som att bedöma de det. Har ni erfarit olusten av en så- 
romantiskt överdåd i de flesta av no- vår egen arbetarungdom efter t. ex. dan ringning I tidiga sabbatstron? Man 
vellerna. Man har njutit 
olika håll. Antingen är det bonde- samma. Det finns mer än en berö- av att göra en omsorgsfull klädsel utan 
skildringar i anslutning till det re- ringspunkt mellan Waltari och Värn- a n  behöva slita i plaggen som vid var- 
cept som endast för 10 år sedan lund. 
var allena saliggörande, eller också för skönmåleri, att de slå över åt Tant är alltid mottaglig för förnuftets 
går man som Ture Janson och spe- motsatt håll och betänka kanske ej, skäl, och till övriga förträffliga egenska- 
kulerar över maskinmänniskans kon- att sanningen löper fara. Båda rö- per kan han lägga denna - en av de 
flikter i fabrikernas tidevarv. Omen- ra sig med starka effekter och vil- nödvändligaste för att kunna avvinna till- 
samt för dem alla är dock, att ämnet ja  »förbluffa borgarna» genom sitt varon njutning - a n  aldrig hysa fruk- 
betyder mindre än den estetiska ut- moraliska fördärv. Waltari har tun- tan. Tant gick med resoluta steg att 
formningen och att det unga Finland nare blod och är tydligen en lärjunge öppna. 
har en säker känsla för »vad som gör till Anatole France. Han faller ibland - Godä, hörde jag en främmande röst 
sig» i litteratur. Är deras livssyn för frestelsen att vilja visa dem där genom dörrspringan. 
endast estetisk? Ha de släppt alla hemma i Finland, hur den verklige 
andra ideal? 

för oss en stor det av sitt intresse steg beslutsamt in. 

som wahlström och den 

Ämnet hämtar man från Rudolf Värnlunds skildringar av den- är inte riktigt färdig. 

Båda äro så fanatiskt rädda dagsjäktet. 

Hon var redan fullt klädd. 

européen ser ut, även när denne - Godda svarade tant på intet vis 
europe händelsevis går på Helsing- uppmuntrande, men den främmande rös- 
fors gator. Därigenom förlorar han tens ägare lät sig intet bekomma utan 

och hela den styrka och pondus, som Tant hade faktiskt intet annat val In 
kvarhållandet vid det nationellt fin- att retirera baklänges för att icke bli 
ska skulle ha gett honom. 
s Detta europeiska drag måste dock - Jeg ville hilse på Dem, upplyste 
vara utmärkande för det nya Fin- rösten älskvärt. 
lands bildade kretsar och är ett helt 
naturligt utslag av nyorienteringen Den främmande hade redan hunnit 
i världen efter frigörelsen. Tillstån- lägga av kappan och träda in i förma- 
det i Finland med partisplit, oro och ket, så att även jag kunde se henne. Hen- 
osäkerhet ger ej heller någon fast nes utseende motsvarade så förbluffande 
grund för ungdomen an växa upp 
på - detta ger Waltaris roman oss 
upplysning om med all önskvärd tyd- klarar sig på sport och på en ung 
lighet. Men han kastar dock några frisk kärlek ti l l  en kvinnlig kamrat. 
ljusstrålar genom detta meningslösa Vet är han som skall göra del, säger 
kaos. Han låter bokens båda hu- författaren med en gråhårsnick, som 
vudpersoner, den dödsmärkte littera- alldeles kommer oss att förgäta att 
tören och den utsvävande familjeflic- han själv blott har 22 år på nacken. 
kan, i sin kärlek till varandra finna En sak, som redan den skickliga och 
en upplyftande och renande kraft, starka stilen i boken har kommit oss 
som gör det möjligt för den ene att all glömma. I sanning en tidigt mo- 
dö lycklig, för den andra att fortsätta gen författare, en stark stilist, en in- 
livet med en ny, tillfrisknad syn där- tressant exponent för det unga Fin- 
på En annan ljuspunkt är »lille- land just nu. 

ARNOLD 
NORLINDS trampad på lama. 

dagböcker, - Så, sade tant. 

som ut al av KIara Jo- 
hansson och med en inledning av 
Emelia Fogelklou Norlind, har över- 
allt i pressen fått den varmaste 
uppskattning. I G. H. T. skriver 
bl. a. Ivar Harrie följande: 

»Vad dessa anteckningar ge är 
något mycket dyrbart och sällsynt 
- mänskliga dokument om ett 
helgon». 
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B O N N I E R S 
bror» , den unge gymnasisten som E. W-ns. 

hur den kvinna skulle ha varit fun- 
tad som kunnat göra honom lycklig. 

(Forts. från sid. I,. Hans väsen var så kluvet all del 
het. »När han råkade i raseri», skri- stundom föga betydande kvinnor, han värderade hos en kvinna icke 
ver Maurois, »förföljde hon honom som spelat en roll i diktarens liv. tillfredsställde honom medan del som 
genom hela huset, och det var en tra- Byron däremot var en förnekare av i viss mening tillfredsställde honom 
gikomisk syn att se den vackra, hal- begynnelsen, åtminstone när del väckte hans förakt. » Igen  man i 
tande ängeln fly för den tjocka troll- gällde det motsatta könet. Vem vel världen hyser större vördnad för en 
packan.» om inte därför historiens ljus kom- dygdig kvinna än jag. .» var ett 

»Måste jag kalla en sådan kvinna mit att falla något väl hårt och kallt yttrande han ofta fällde. De män 
min Byron. över de kvinnor som rönte del oblida som högst prisa kvinnornas dygd 
»Måste jag låta henne trampa på ödet att bl i  av honom uppmärksam- äro ofta de samma som draga mest 
mig, emedan naturens lag ger henne made? lngen far- 
myndighet över mig?» Ostridigt synes det dock vara a n  aktar sina offer så djupt som för- 

plågade Byron som barn, hans vår- genial kvinna på sin väg. Kvinnor- När Byron förlöjligade och för- 
darinna och guvernant, en lastbar nas andliga frigörelsekamp var ännu aktade den engelska societetens spi- 
OCh hycklande kvinna, som utsatte knappast påbörjad, de ledo a v  de rituella vildhjärna, lady Caroline 
honom för den grövsta misshandel. hämningar Byron föraktade mest av Lamb. berodde detta ti l l  stor del på 

När Byron, skön som ung gud, allt, nämligen konventionalism och att hon genom honom förlorat den 
gjorde sin entré i Londons Vanity feghet. Nätt och jämnt hade han i »renhet» som var hennes charme. 
Fair, var han visserligen en man sin hustruns skepnad lämnat den Samma oberättigade förakt drabba- 
som från barndomen insupit hat mot engelska konventionalismen bakom de Shelleys olyckliga svägerska, 
förtryck och hyckleri, men samtidigt sig, förrän han råkade rakt i armar- Claire Clairmont, modern t i l l  Byrons 
en ung dandy. s a  genom omstän- na på den italienska. Lady Byron illegitima dotter Allegra. De brev 
digheternas makt fått sin cynism och hade i sitt hjärtas välmening tillropat i vilka han berättar om sina italien- 
misstro mot kvinnorna omsorgsfullt honom avskedsrådet: »Hängiv d ig  ska kärleksäventyr vittna alla om 
preparedad. lngen var ti l l  sin na- 

Hans italienska älskarin- tur mindre grym än Byron - blev 
behandlas ofta orättvist av historie- na, grevinnan Guiccioli, nedlade en han del någon gång gällde det en 
skrivarna, då de bedömas uteslutan- god del av sin energi på a l l  försöka kvinna. Liksom don Juan-typen i 
de efter effektiviteten i sin förmåga undertrycka den vedervärdiga dikt- allmänhet ansåg han sig dock mera 
a l l  inspirera och lyckl igöra. I viss me- 
de stora bejakarna - en Goethe t. behagligare och mera sentimentala ning var han ju också ett lidelsens 
ex. - sammansmälte personliga rimsmiderier. Sällan har väl en man offer. 
upplevelser och skaldrika ingivelser rönt så mycket kärlek och så litet Djupt tragiskt hade hans öde väl 
i en förklarad enhet, en omstän- förståelse från kvinnornas sida som aldrig blivit, om han endast råkat 
dighet som icke kunde undgå att Byron! lättfotade engelska societetsdamer 
kasta ett smickrande sken över de Det är inte lätt att föreställa rig och glada italienska äktenskapsbry- 

MÄN N I S KA N BY RO N 

moder?» utbrister 

fördel av deras odygd. 

Ännu en kvinna förtryckte och han aldrig mötte någon verkligt kon- föraren. 

icke åt det avskyvärda versmakar- hans cynism. 
Kvinnor som älskats av stora män yrket!» 

Hos cykeln »Don Juan» t i l l  förmån för förföljd än förföljande. 

For såväl ljust 
Naturligtvis 

som mörkt hår i paket à 35 öre. 

väl, som det endast kan ske i verklighe- - Jag har inte plats. Jag kan inte, 
ten, det halvdanska tungomålet. Ett blekt sedan min släkting kommit, sade hon rik- 
stort ansikte av obestämd alder, färglöst tigt fegt. 
genom för mycken inneluft, omramades Det främmande ansiktet vändes åt mitt 
av gulröda shinglade lockar i obestrid- håll besynnerligt nog ont på mig, som 
lig vätesuperoxidkulör. En laxfärgad dock var fullkomligt oskyldig. 
klädning stalt, obarmhärtigt slöt sig tätt uppenbarande alla kring en fyllig ge- de, Mol möjligen tant riktades b e r o e n d e  ingen rättmätig bjöd vre- 

lysande av konstsilke, och i hög grad Tant var vid kaffet riktigt livlig, som 
aparta skor omslöto stilenligt ett par alltid när hon kommer in på släktkapitlet 
stadiga ben och dithörande fötter och finner en tålmodig åhörare. 

- Han är förlovad med en flicka från 
Afrika, hörde jag in till mig hur hon kände och tänkte. 

tog gästen Jeg är Emanuel Bergströms På den andras bön: Må Jeg se deres 
amme. kort, kommo de fram till skrivbordet, jag 

Emanuel var min sysslig, tants bror- satt vid. Där stod porträttet. 
son, 25 år gammal och bosatt i Syd- Emanuel och hans flicka sutto tätt in- 
afrika. Jag kunde med ens till punkt till varandra i dimmig overklighet, be- 
och pricka bestämma damens ålder. visande att den moderna fotografikonsten 

pade tant, alltjämt utandandes misstro, Den främmande betraktade dem inn*- 

- Men hon är ju icke sort. brast hon någon dansk amma. 
- Det hade han slet icke heller. Jeg ut. De sa ju hon var fra Afrika. 

har väret Danmark på ett fabrik i nit- Gästen fortsatte sina överblickar. 
ten år. Och nu ville jeg alltså hilse på - Den prästen kenner jeg. sade hon 
Dem. på sin förflugna vis och pekade på ett 

-Jag har hört det I re  gånger nu, sade nytt porträtt på tants skrivbord. 
tant. - Den prästen har ni aldrig sett, in- 

Men det hade inte sett ut. som om vände tant mycket bestämt. Det är ärke- 
tant riktigt fattat meningen med hen- biskop Johan Olof Wallin, och han dog. 
nes ord, så den främmande hade kanske innan ni föddes. Min mor, som högt he- 
avsett sig behöva upprepa dem. undrade hans predikningar, klippte ut det 

Tant lät sig emellertid ink rubba. hon ur en tidning vid hans frånfälle. 
fortsatte med sina sysslor och kom efter Mot dagens fullbordan kom sig gästen 
damningen av förmaket in i det rum. där äntligen för att säga: 
jag satt. Gästen följde henne trofast. - Ja, då är där icke annet att göre 

mande och jag - föreställde oss belevat Därvid kastande en vred blick på mlg, 
för varandra, då tant icke gjorde någon fortfarande alls icke på tant, som dark 
min av all uppfylla en värdinnas plikt. utsagt domen 
VI handtogos, a h  gästen tackade, för Därpå grep hon patetiskt min kusin 
att hon fick höra min enkla namn. Emanuels porträtt, tyckte det mot sitt 

den andra pratade, men tant gick tyst, bröst och gav det en hörbar kyss. 
vilket ej var vanligt, tills hon utan över- - Hils Emanuel, sade hon, att jeg har 
gång från den förda monologen frågade: sett hans kort och givet ham ett kyss. 
- När går båten? T a d  Iovade icke an framföra hälsnin- 
- På onsdag. Jeg har ferier till ons- gen, hon betraktade med misstro alla 

dag. manifestationer av känslor. 
Svaret höll verkligen på att bringa På kvällen bjöds mor Öberg in i mat- 

tant ur fattningen. Hon var uppehåller- rummet, och dagens främmande kom- 
skan av släktens traditioner. Hon var menterades. Mor Öberg var släktens 
rik, han var gästfri, och nu visste hon faktotum, som hjälpte till och lagade mat 
absolut inte r a d  hon skulle göra 
kastade en hjälplös blick på mig och - jag tycker det var bra långt ute i 
lick verkligen hjälp. släkten, sade mor Öberg. Om det hade 

Tants blickar dolde intet av vad hon 

- Jeg ville alltså hilse på Dem gen- sade. 

- Emanuel Bergströms amma, uppre- även hunnit till Afrika. 

Jag "' lnte minnas, att Emanuel hade ende. 

Vi båda storstadsbarn - den främ- for mig än att gå. 

Hon vid alla extra tillfällen. 

terskor. Del  var hans närmande ti l l  det var förmodligen dessa, för en 
idealet, den »kyska» kvinnan, som kvinna så ovanliga intressen, som 
fyllde hans, liksom hennes, lidandes gjorde att hon ansågs intelligent. 
bägare till brädden. Tack vare äkten- När nu den chevalerske franske 
skapet med Annabella Milbanke, levnadstecknaren upprepar omdömet, 
uppenbarades hans livs dystra hem- har man lust att sätta ett frågetec- 
lighet, och genom skillsmässa, från ken i marginalen. Enligt modern 
henne drevs h a n  ut ur den societet uppfattning är en »psykologiskt 
där han varit modelejon och mode- omusikalisk» kvinna icke intelligent. 
skald, ut t i l l  den livslånga pilgrims- Annabellas intellekt var en såg, som 
färd, som i det grekiska frihetskri- utan uppehåll drogs fram och till- 
get l ick sin storslagna och försonan- baka i de ömtåliga temperaments- 
de final. och lynnesproblem, som man behö- 

Lady Byron blir begriplig för vår ver mer I n  det resonerande förnuf- 
l i d  endast mot bakgrunden av sin tet för att kunna lösa. 
tids bigotteri och konventionalism. Som ing flicka gjorde hon upp 
Det hör till det mest beundransvär- en tabell Over sin tillkommandes 
da i Maurois' bok att han förmått goda egenskaper och försåg den 
skildra henne så utan alla förutfatta- med rubriken »Äkta man,: Lord 
de meningar, så obunden av de för- Byron ådagalade på svindlande kort 
svars- och anklagelseskrifter som t id sin oförmåga att uppfylla någon 
tidigare utgivits i fallet Byron. För- enda av denna tabells paragrafer. 
fattaren försummar inlet tillfälle att Han gav henne öknamnet »Parallel- 
ge relief åt hennes goda egenskaper logramprinsessan» och »Min dygdiga 
- framförallt hennes välgörenhet Klytemnestra». Redan fare äkten- 
och hjälpsamhet - men ingen har skapet yttrade han: »Hennes ti l l i t  t i l l  
klarare än han visat a l l  av alla miss- sin egen ofelbarhet kommer en dag 
tag Byron begick, var intet mera att föra henne ti l l  ett ödesdigert 
olycksbringande än äktenskapet med misstag.» et t  annat omdöme, be- ' 

tecknande far hans förmåga tin denna jämnbördiga kvinna. 
Lady Byron hörde ti l l  dessa kvin- blixtsnabba och träffande karakteri- 

nor, för vilka de ljumma adjektiven stiker, fällde han under skilsmässo- 
aktningsvärd, ärbar och öförvitlig tiden: »Qui n'est que juste, est dur.» 
enkom tyckas instiflade. Hon hade Lady Byron hade i hög grad denna 
den lugna naturens tålamodsprövan- den rättfärdiges hårdhet, olyckligt 
de envishet, en god portion andligt kombinerad med en fullständigt oför- 
högmod och en outrotlig benägenhet måga att förstå ett sammansatt 
för rättshaveri. Som flicka studera- psyke och em plågad själ 
de hon matematik och metafysik, och Med den talang att sammanfoga 

http://brtrakI.de
http://kasta.de


varit frökens brors amma, men frökens 
brorsons amma. 

lyssnat Då upphov till dessa jag två min grymma röst efter kvinnor. att hava 

- Det var ju ändå en smula tragiskt 
med hennes företag. Hon hade kanske 
satt in mycket på delta besök. Hon hade 
kanske längtat efter att komma i kon- 
takt med sitt skötebarns släkt. Det var 
ju egentligen rörande, att hon kom hit 
och sökte upp släkten. 

Tant svarade intet. 
Jag hade emellertid funnit mig så väl 

med mor Öbergs kulinariska och tants 
andliga vård att jag stannade länge ut- 
över de tre midsommardagarna. Då hän- 
de något. Där kom ett brev. Det bar 
danskt frimärke och var skrivet på sam- 
ma underliga blandspråk, som en gång 
helggästen använt. 
- Jeg länges hjem, stod där bland 

Hade jag icke rätt, ropade jag 
triumferande. 

- Jeg akter att sätte upp en affär i 
Lomma med blyanter och skriveböger. 
Så får jeg sälje till börn, ty börn är min 
lyst. 
- Hon tänkte på Emanuel, inföll jag 

rörd. 
Men avslutningen på brevet rörde mig 

mindre. Den formade sig till en bön om 
handräckning, ett lån på så och så många 
hundra. 
- Du kan svara i mitt ställe, sade 

tant. naturligtvis nej. Du sitter ju ändå 
alltid och klimprar på din skrivmaskin, 

så får hon det tydligt. Varför skulle jag 
i mitt hem, som mor Öberg säger. Och 
jag tyckte inte om hennes utseende. 

Jag tyckte inte riktigt om att jag skulle 
svara. Nu kom hon naturligtvis an tro, 
att det var jag. som avrått tant, jag hade 
ju en gång tidigare använts som huse. 
Jag meddelade tant mina farhågor. 

Denna gång besvarade tant mina med- 
lidsamma tonfall. 
- Tycker du det är så synd om henne, 

sade tant, så kan du ju hjälpa henne. 
Du har ju plats och lön. 

Tant sade mycket mer. Hon hade gri- 

Nu teg jag. 

annat. 
- 

Men tant fortsatte alt läsa: 

pits av en flödande vältalighet. 

T I D E V A R V E T  5 

tankande och handlande. Under 

SVERIGES HAN DLI N GSPROGRAM tiden böra vi skaffa oss den prestige 
(Forts. från sid. 1) 

Men vi behöva ett djärvare Och en ny uppfattning om vad söker artikulera sig, är världen i så de genom att offra vår vapenindustri 
förslag. som menas med försvar. hög grad bliven en enhet, att det och avveckla vår krigsberedskap. 

icke är mycken mening i att utfun- Det är alldeles rätt som författa- 
ren säger, at t  vi svenskar måste på En annan sak är att författaren dera försvarspolitiska kombinatio- Där stora uppgifter vänta Sverige. 
nytt orientera oss i världen och halkar alldeles för lätt över det  fak- ner. som skulle syfta åt att hålla en Om de baltiska länderna erbjuda 
skaka av oss föreställningen att uppe tum att kriget förändrat karaktär. grupp utanför en världskatastrof sig som den närmaste verknings- 
i vårt hörn kan och bör ingenting Betydelsen av randstaternas territo- eller militärt hålla en ställning där- kretsen för Sverige i kulturellt och 
hända. Det som mest slår utlännin- rier som skydd mellan oss och Ryss- under. Redan 1914-18 års krig ekonomiskt samarbete, så bör Sve- 
gar med häpnad hos oss är icke land kan i luft- och giftkrigets da- skapade för vår kulturkrets t t ~  så rige också här ta de initiativ vartill 
stadshuset utan vår svenska vana att gar icke vara så stor som den skulle farligt läge i en upprorisk värld, att dess privilegierade ställning förplik- 
säga: »om femton år äger jag varit, om vi levat i tiden före aero- ett nytt krig måste betyda en ohjälp- tar. Man kan tänka sig en baltisk 
50,000 kronor, och då ska jag bygga planet. När man hör den ungsven- l ig katastrof. Det gäller därför mera grupp föra en enhetlig och aktiv 
ett hus». Vi behöva uppryckning ska skolan tala om krigets nya skep- att kasta in allt sitt handlande på att fredspolitik inom Nationernas för- 
så underligt det kan låta, vi behöva nad, så är det som om det vore en förhindra katastrofen än att ägna bund, man kan tänka denna grupp 
vänja oss vid en annan attityd mot uppfinning av major Bratt, anam- d e t  at militära förberedelser för den- - fast det just nu är svårt - som 
yttervärlden än snäckans i skalet. mad endast av lättrogna pacifister. samma. Just det faktum att Sverige en brygga över till den euroasiatiska 

alltså icke att det är för radikalt och ter än han för uppfattningen om det några omedelbara konflikter att dras så sagolika uppståndelser och för- 
djärvt, utan att det är för litet radi- moderna krigets snabba och förfär- med, innebär en uppmaning att göra vandlingar ha skett på andra häll i 
kalt och djärvt. liga verkningar och dess vidgade det yttersta i arbetet på internationell världen inom några decennier. att 

Han rekommenderar sitt förslag aktionsradie och betydligare perso- organisation, samarbete och avspän- man må vara ursäktad om man 
med att förklara att det är relativt ner än de svenska pacifisterna som ning. Det klär icke särskilt program- drömmer drömmen om den nordiska 
riskfritt och billigt. Här antar hans influerats därav. Vi kunna för vår författaren att avfärda Sveriges folk- världen, som reser sig för  att träda 
stilistiskt mycket verkningsfulla stil svenska del icke grunda ett politiskt förbundsinsats, särskilt Undéns på upp på skådebanan och uppfylla sin 
en nästan för kategorisk form. En- handlande på den föreställningen att det internationella rättsväsendets mission i världens omskapelse. När 
bart på hans ord kunna vi icke tro den ryska luftflottan av i dag icke område. Undén har för fler män- Kina blir republik, Japan en väster- 
att Ryssland med jämmer skulle se kan nå Stockholm utan etapper på niskor än författaren anar, blivit Iändsk stat och Turkiet en stark 
ett sådant baltiskt förbund. på den vägen. Det finns alls ingen anled- »one of the few worthwile people in stat, så stark att den i dessa dagar 
grund att det numera lagt sina in- ning att håna dem, som lagt om hela Europe.. tar emot den besegrade grekiske 

fienden Venizelos på besök, då kan 
vad som helst hända. 

tressen och handelsvägar åt öster sin uppfattning av vad som menas 
och slider, icke åt Östersjön. Ryss- med försvar under trycket av krigets 

republikernas förbund, vilket man om vad krig är. Även om självstän- 
ville göra världsomspännande, har dig avrustning icke är nog som 
fått en ny motivkrets för sina hand- fredspragram, bör det inga i ett så- måste hinna upp framgångarna inom MÄNNISKOR NA 
lingar än bara de ekonomiskt och dant. 
militärt imperialistiska. Ingen vet 
när bolsjevikerna lära sig sköta sin Ett nytt världspolitiskt program... rörande samfärdsel, handel, hygien, 
tredje international på ett bättre sätt Finns det ett fredsprogram ut från distribution av råvaror och produk- 
än nu, och då deras bundsförvanter en ny tankeriktning dugligt att ställa ter. Det nuvarande nödläget vars 
inom de baltiska länderna få en upp i tävlan mot Nationella orsak är överflöd, visar ju på hu r  Honorine Hermelin 
annan betydelse än nu. ungdomsförbundets program; vilket efterbliven världshushållningen är 

vuxit upp ur den gamla diplomatiska och hur nödvändigt att samarbeta 

Felet med författarens förslag är Det finns emellertid större auktorite- blev skonat av kriget och icke har världen. Det låter fantastiskt. Men 

land såsom kärnan i de socialistiska och efterkrigstidens uppenbarelser Ägnat åt samarbete i stor skala... - 
Men det är troligt att man nu 

peiska och interkontinentala frågor SYSTEMEN 

edlingsbyrån TORNET skolans tankevärld, låt vara att det och planera i stor skala. Vad Sve- Särtryck ur Tidevarvet 

Malmtorgsgatan 3 Stockholm räknar med den nya kartan? rige kan ge av teknisk kunnighet, 
Innehavare: INGEGERD PALME. Nej, det kan man inte säga. och kraft och gott exempel till denna 

det är också väl mycket begärt. Här uppgift. det måste det göra, och däri 
gäller det ju att tillämpa en väsen- ligger dess försvar. Varje svenskt 

baden och andra villasamhällen. skild syn i den förhandenvarande program, varje handlande skulle 
verkligheten. Folkförbundet är bland utgå från idén: Sverige en del i en 

Kontrakt upprättas. annat en skola för utfotmandet av ett oupplöslig enhet. och räkna med att 
nytt världspolitiskt program. vår räddning ligger endast i värl- 

av äldre och nyuppförda villor salubjudes. 
gårdsstäder. Djursholm, Stocksund, Saltsjö- 

upplysningar, kartor, ritningar m. m. 

Telefoner: Kontoret 171 01. 

N:o 34, 36 och 39, 1930 

kan rekvireras på Tidevarvets 
Exp,Slussplan 1-3, Stockholm 
- 

Pris 75 öre 

I. Palme personligt 70 01, sönd. Ålsten 10 99. 

spridda meddelanden till ett roman- lige och utsvävande överste Leigh). 
tiskt sammanhang, som är Maurois' Det har behövts ett Arhundrade 
styrka, skildrar han Byrons färd till för att denna omstridda punkt i 
sitt bröllop. I 
rande olycka ingav denne ett nevra- Nordisk Familjebok står det att 
steniskt begär att förhala tiden. Han Byrons minne »blev fullkomligt ren- 
uppehöll sig på vägen, stannade hos tvaget från denna fläck». I det ut- 
systern Augusta, där han tillbragte märkta urval av Byrons brev och 
julen, och kom fram flera dagar för dagböcker som 1918 utgavs av G. 
sent för at t  finna bruden upplöst i Aman-Nilsson talas endast om »den 
tårar och svärmodern sängliggande livslånga, varma vänskap., som för- 
av nervositet. Sedan 
färd från bröllopsgården skrev hans Byrons dotterson lord Lovelace och 
vän Hobhouse: den engelska författarinnan Ethel 

»För min del kände jag det som Colburn Mayne lagt dokumenten på 
om jag begravt en vän.» bordet, är emellertid den sekelgamla 

Maurois' för båda kontrahenterna gåtan löst. Maurois förklarar kort 
djupt förstående skildring Adagalag- och gott i företalet. att han i detta 
ger tydligt vilka kränkningar lady fall betraktar incesten som ett »ima- 
Byron fick genomgå i sitt äktenskap. ginärt brott». Dels var Augusta en- 
Visserligen finns frän denna första dast Byrons halvsyster och dels hade 
tid inga andra dokument än hennes han knappast träffat henne, när han, 
egna anteckningar, men trovärdig vid tjugufem års ålder, blev föräl- 
och samvetsöm som hon var, finns skad i henne. 
ingen anledning betvivla hennes Det var genom Byrons skilsmässa 
uppgifter. Genom denna skildring av som det hitintills endast av svaga 
hans cynism, hans häftighet och viskningar burna ryktet fick luft un- 
hans begär att såra, förstår man der vingarna. Det växte till en or- 
dock hur t. o. m. hennes bästa egen- kan som drev syndaren i landsflykt. 
skaper måste ha framkallat de säm- För Maurois är det otvetydigt att 
sta has honom. Hon var en av det var Augusta och ingen annan 
dessa förträffliga kvinnor som kunna som var kvinnan i skaldens liv. När 
driva en diktare till förtvivlan. det gäller en person med Byrons 

Redan kart efter bröllopet fick flackhet och ytlighet i kärleksaffärer 
lady Byron klart för sig arten av det måste förklaringen härtill sökas i 
förhållande som tidigare existerat någonting djupare än erotiken. Mau- 
mellan Byron och hans halvsyster rois menar att något av hennes 

olyckligt äktenskap med den odug- att hon var så l ik honom själv. Han 

Förkänslan av en Iu- Byrons liv skulle bli uppklarad. 

Om de nygiftas av- enade Byron Och Augusta. 

Augusta (vilken var förenad i ett oemotståndliga dragningskraft låg i 

sig At organisation av intereuro- 

återfann sina egna drag och något Sensationen att vara utstött ur det rättfärdiga - dolde hon sina primi- 
av sitt eget jag i skepnad av denna engelska samhället, lämnade Eng- tiva instinkter under sina principer. 
vackra kvinna. Hon var älskarinnan- land. Han skrev då till lady Byron: Hon tog det för pliktuppfyllelse, när 
kamraten med den alltid utsträckta »Jag har lämnat Augusta, nära hon på svartsjuka kvinnors vanliga 
handen och den alltid öppna famnen, nog den enda varelse, de lämnat mig sätt sökte intränga i de Iönliga vrår- 
kvinnan utan regler och principer, att taga farväl av .. . Om någon na av Augustas hjärta. Hon slog 
som aldrig pockade på sin rätt utan olycka drabbar mig, ber jag dig vara sig ihop med en av dennas väninnor, 
gladeligt lät udda vara jämnt. god mot henne, och om hon skulle som skulle hjälpa henne an rädda 

De bada dygde- 
fann Byron »svår». Maurois gör Hur högt skattade inte Byron i all mönstren lyckades också pressa 
härom följande skarpsynta reflek- sin bitterhet »den dygdiga Klytem- Augiista till bikt och ödmjukhet. 
tion: ». . . Augusta talade om sin nestra», när han i hennes händer an- men rätt vad det var föreföll hon 
bror som en mor talar om sitt barn förtrodde den som utgjort den direk- åter »fullkomligt kallblodig. belåten 
el ler som en bergsbo talar om en ta anledningen till makarnas äkten- och synbarligen inte tyngd av några 
fjälltopp. Hon behandlade honom skapliga skeppsbrott! Lady Byron kval». 
som ett naturfenomen, inte som en kom inte heller hans goda tro på Lady Byrons dubbla roll av hjäl- 
ansvarig människa. Det var kanske skam, I allt vad som gällde Augustas perska och plågoande räckte livet ut. 
därför han älskade henne., materiella välfärd och yttre skydd Hon hjälpte svägerskan ekonomiskt, 

Men Annabella då Byron dött och Augusta förstört 
het med sitt ämne har inte ens han var framförallt missionär och själa- den förmögenhet han efterlämnat. 
lyckats ge riktigt levande drag åt sörjare. Sedan hon uppbyggt sig När lady Byron var 59 år och 
Augusta. Hon är och förblir en av själv genom a n  kartlägga sina egna Augusta Leigh 67 träffades de sista 
litteraturhistoriens Annabella infann sig med 
Skulle verkligen den enda kvinna hon till svägerskan med följande en P. M. som började med orden: 
Byron älskat med en kärlek högre promemoria: »Rättesnöret för ditt uppförande. . .» 
än sinnlig åtrå, så som man älskar »Känner du dig mest bedrövad Liksom Augusla utövat en mystisk 
sitt hem, sin jord, sin ätt, ha varit över ditt brott eller över dess följ- dragningskraft på lady Byron, så 
denna hjärtans beskedliga men kao- der? -över att ha kränkt Gud? - tjusades hon också på sitt speciella 
tiskt lösa individ? Kan det inte möj- eller dina medmänniskor?. . . Är du sätt av det barn - Medora - som 
ligen vara bristen på uttömmande tillräckligt medveten om att varje var frukten av Byrons och Augustas 
dokument som gör att Byrons syster tanke, som är förbunden med en så- kärlek. I sitt obotliga begär an söka 
så fullständigt saknar stil, pregnans dan synd, är brottslig och att hjär- sig tillbaka till sitt lidandes källor, 
och karaktär? Hurudan hon är var, tat kan vara brottsligt, även när grumlade hon flickans själ genom 
så var hon den rotlöse don Juans handlingarna äro oskyldiga?, att berätta vem som var hennes far. 
enda ankarfäste i livet. Hon var Lady Byron skulle helst ha velat Genom Medora Leigh, som icke kun- 
den enda, til l vilken han ständigt sätta på den stackars Augustas bröst de tiga. flammade det gamla ryktet 
återvände, den enda han aldrig över- ett plakat med inskription: »synder- upp på nytt. 

när han, njutande den bitterljuva människor av hennes typ-deegen- Världslitteraturen känner knap- 

Enligt den nya uppfattning som dens snabba omläggning till modernt 

Det hände dock att även Augiista gå bort - även mal hennes barn.» synderskans själ. 

Trots Maurois’ intima förtrogen- stod hon henne bi. 

töckengestalter. olyckor i numrerade paragrafer, korn gängen. 

gav. Henne gällde hans sista tanke ska Och kätterska». Liksom alla • 



Följ jande genmä ä le, 
behagade Redaktionen av Tidevarvet 
godhetsfullt intaga. 

Ellen Michelsen har i sin för öv- 
rigt välvilliga anmälan av min no- 
vellsamling »Kvinnor» i n:r 45 av 
Tidevarvet en passus, vilken kom- 
mit mig att frångå min mångåriga 
princip att tiga stilla under de bro- 
kiga omdömena om mitt författar- 
skap. Fröken Michelsen säger näm- 
ligen om min novell »Fönsterkorset» 
i denna samling att den är »billig 
filmdramatik» och att »en författare 
av den rang Anna Lenah Elgström 
i sina bästa stunder visar sig vara 
för sådant borde hålla sig mycket 
för god». 

Med andra ord, övert gelsen bak- 

stora uppenbarelse om livets evig- 
hetsvärde, vilken ger allting mening 
- som är fabeln i »Fönsterkorset» 
liksom den varit i så många av mina 
berättelser alltifrån »Två av Röda 
Korset» i min debutbok - denna 
övertygelse ifrågasättes helt lättvin- 
digt och det förutsättes lika smärt- 
fritt att jag utan vidare gått in för 
att skapa billig smörja av den säm- 
sta filmdramatiska sorten. »För vil- 
ket Anna Lenah Elgström borde ha 
hållit sig för god.» 

Ellen Michelsen bör emellertid in- 
nan hon framslungar ett dylikt på- 
stående motivera detta. Detta mo- 
tiv saknas emellertid. Hon har kan- 
ske funnit berättelsens korssymbolik 
motbjudande, Men lika säkert är 
att man bör behärska dylika instinkt- 
ter, då de tvinga sig mellan en själv 
och den sak man har att bedöma. 
Ellen Michelsen borde tagit exempel 
av en socialdemokratisk kritiker, lvan 
Pauli, som icke heller tyckte om sym- 
boliken, men ändå kunde se »att 
bonden Yrjas inre förvandling i an- 
svarets ögonblick från självisk be- 

räkning 
exempelsamling». »Arrangementet» 
med fönsterkorssymboliken är t i l l  på 
köpet gjord av livet självt. Berättel- 
sen bygger på ett minne från Svensk- 
bys värsta tid, berättat mig av hjäl- 
ten själv - hur han, en varmt tro- 
ende kristen fick mod och kraft i den 
stund han trodde vara sin sista ge- 
nom tanken på att han klamrade sig 
fast vid något som liknade det kors, 
på vilket Kristus dött för hans fräls- 
ning. Det är inte roligt att behöva 
orda om, inte roligt att det är nöd- 
vändigt att orda om att det tecknet - lidandets tecken men också hel- 
gelsens genom lidandet - för den 
författare, som skrivit vad jag skri- 

past en levnadssaga mera våldsam, 
passionerad och blandad av gott och 

många andra stora män och kvin- 
nor ödet att lida mest och såras 
djupast i de känslor som voro honom 
heligast. Denne ödesmärkte ättling 
av Kains släkt, som han kallade sig, 
såg ingalunda själv så fördomsfritt 
på förhållandet t i l l  system som hans 
sista förstående levnadstecknare gör. 
I Byrons medvetande var den enda 
verkliga kärleken oupplösligt för- 
enad med brottet. Men trots sina 
egna stormande självförebråelser och 
en viss demonisk och utmanande 
mindervärdighetskänsla à la fallen 
ängel, fritog han systern från varje 
skuld. »Hennes enda synd är jag 
ensam skuld ti l l  och jag har ingen 
annan ursäkt In min lidelse och den 
är ingen ursäkt», skriver han. 

Varje gang Byron älskade en 
kvinna greps han av hoppet att finna 
en skön själ. Alla sveko de honom 
mer eller mindre - alla utom 
Augusta. En grym ödets ironi fo- 
gade det så, att han fann själens 
skönhet, renheten och dygden endast 
i den källa vars vatten han själv 
grumlat. 

ont än Byrons. Han delade med så 

Mia Leche. 

på kontoret, föll ihop som ell grå- 
tande barn. när han så småningom 

- Anade mig, snyftade Jan. att 
del skulle komma fram t i l l  dem där- 
nere, all jag fått litet stadigvarande 
arbeta igen - - - 

M Målarmäs s tar Kran s. krans den san- 
En s a n n  h i s t o r i a  a v  Sari Ivarson. 

Jan Jansson var i ordets egentliga 
mening kringdrivande den dag han 
nådde ulkanten av ell större muni- 
cipalsamhälle och stannade framför 
ett hus som höll på att målas om. 
Enligt gammal sed hade han rätt att 
tala om sin arbetslöshet och  kraft- 
nedsättning, varhelst han mötte en 
kollega. I regel hade mästare så- 
väl som arbetare givit honom en slant stället för all godvilligt gå med på tänka tankarna ut Gusten. Du har 
ti l l  hjälp på vägen, då de tillfälliga skilsmässa hånat honom och mer varit så snäll emot mig - jag hade 
arbeten han helst sökte voro allt eller mindre öppet fortsatt att he- väl fått det för bra - - - 

det såg verkligen ut, som om Jan svårare att komma över med åren. draga honom. 
Det låg därför en viss förtröstan över Själva länsmannen kom med krav- inte skulle orka någonting nämn- 
ans i förtid rynkiga och gula an- brevet från en socken söderut, och värt efter detta. En dag fann Krans 

när han räckte fram sina gam- lämnade det helt gemytligt och bro- honom hoprupen i en trappa, med 
la solkiga betyg mot den, som såg derligt t i l l  målarmästar Krans. Läns- ansiktet askgrått och dragen sned- 
ut att vara has för laget. Jan blev mannen ansåg att det var enda rätta vridna. Målarmästaren tog då sin 
mer häpen, när mannen framför ho- sättet, då det gällde en summa på gamle vän med ti l l  doktorn och 
nom började le och hjärtligt dunka nära trehundra kronor med detsam- därifrån skjutsades Jan till lasarettet, 
honom i ryggen med en kraftig hand, ma. där leverkräfta konstaterades och 
samtidigt som han bullersamt ropa- 
de: eller innestående lön från tiden gub- Några månader senare stod läns- 
- Gossar, detta är min gamle hen arbetat hos dig, undrade läns- mannen, med ett nytt kravbrev på 

Jan Jansson framför målarmästar vän och mästare Jan Jansson från mannen. 
Lälånga - hedersknyffeln jag så - Finns så tusan heller, röt må- Krans. Denna gang slog inte Krans 
ofta talat om larmästar Krans och slog en knyt- någon näve i bordet, men han snöt - Är det verkligen möjligt att näve så hårt i bordet han satt bred- sig Ijudligt, innan han satte ett par 
det är Gusten Krans, undrade nu Jan. vid, att en hel kaskad av black glasögon på näsan och fattade en 
Hans små pepparkornsbruna ögon stänkte upp från ett blackhorn. Må- penna, med vilken han skrev stort 
började skina vid minnet av forna, larmästar Krans slog ännu en gång och tydligt: 
lyckligare dagar. knytnäven i så att det knakade, men - Jo, j o  mensan, Jan, del är Gus- nu på länsmannens axel. Bredbent 
ten Krans, PO^ fått del litet bättre hade han ställt sig framför lagens 
an han hade det förr i världen, och väktare och röt med tordönsröst: 
nu skall v i  se t i l l  vad som kan göras - Giv tusan djävlar i gamle Jan 
för dig. Gusten Krans skall väl va- Jansson, edra förbannade blodsu- 

Det var först efter det han satt ra karl nog v id det här laget att gare! 
kunna trolla fram det nödvändigaste Länsmannen, som något kände ti l l  en stor svart punkt efter ordet må- 
åtminstone. Kom nu, fortsatte han, målarmästarens häftiga sätt, och of- larmästare, som han knöt en av de 
tagande den något vimmelkantiga ta obehärskade uttryck bidade stilla arbetsvana nävarna framför läns- 
Jan i armen. Med den lediga han- och fundersamt bredvid skrivbordet mannens snopna ansikte och röt: 
den hastigt knuten framför näsan under det Krans mätte golvet med - Ser du där, du den ledes ärke- 
på en av målarna ( laget dundrade långa steg, åtskilliga gånger om, in- knöl, att det var både första och 

nan han öppnade kassaskåpsdörren sista gången du fick någonting åt de 
gossar. Sköt och kastade åt länsmannen pengar- där svamparna söderut genom mig 

Tio sådana där guldknappsprydda eder själva och gör del väl, annars na det n u  var frågan om. 
tar tusan eder och mig med. - Skriv ut ett kvitto också¨, dund- fårskallar som du och brackorna 

Allt tycktes nu redas upp för Jan rade han vidare, och hälsa dit ner, där nere, väger inte ens upp minnet 
av målarmästar Krans och en vänlig att det är både första och sista gån- av Jans trofasthet och hjärtelag. Jag 
försyn. Även hälsa och krafter åter- gen som de hämta någonting hos har prövat det jag. - Men, Jan var 

inte av den sorten, som det Rick att nände, så att Jan kunde arbeta med målarmästar Krans. 
och göra rätt för sig något år, in- Länsmannen, som kände landets plundra inpå bara kroppen utan att 
nan han Iiksom for ihop för sista lagar bättre än målarmästar Krans giva någonting igen. - Det var vad 
gången och inte förmådde resa sig log ett vist leende, tog pengarna och käringen och ditt följe gjorde - 
igen. Det var när detta han flytt gick. Jan, som i detsamma kom in måtte den lede ta er allesamman! 

vit, icke kan vara en tom symbol 
något att »arrangera» à la »billig 
filmdramatik». Sannerligen, det står 
i l la t i l l  med aktningen för person. 
lighet och åsikter då ett helt för- fattarlivs vittnesbörd inte får gälla. Tempeltrappan, Hillewi Paulin (Nat, och som har en starkt personlig prägel. Och 

Jag antar att del är våra dagars för- 

Ronald Fangen har skapat en originell 
giftade atmosfär med dess underför- Några unga människor, Ronald Fangen 
stådda övertygelse om korruption (Bonniers 4,25). 
som en nära nog given sak, vilken Vårdagjämning, Kajsa Rootzén (Bon- roman så till vida. att den blir alldeles 

utmärkt mot slutet. Där växer det fram 
litet större proportioner och mer mänsk- 

- åtminstone hoppas jag del - niers 4,75). 
gjort Ellen Michelsen döv för vad 
hennes ord egentligen innebära: att Hillewi Paulin är tydligen en varm l ighet-mer ungdom. I den första hälf- 
jag bör skämmas, emedan jag inte beundrarinnan BY Harriet Löwenhjelms ten vill författaren gärna uppehålla oss 
hållit mig för god att skriva en bil-  diktning. Hon bygger sin roman på en med långa kvasifilosofiska samtal, som 
l ig sak utan inre övertygelse. Ehuru dikt av henne, som ger mottot: »Sårfotad tydligen skall visa oss en sökande ung- 
Jag knappast vet om del inte är lika nöter jag tempeltrappan», och under detta dom, men som blir enbart tröttande och 
ledsamt att tro detta sista om Ellen motto ger hon en glimt av en efterkri- dilettantmässig. För övrigt är den i bor- 
Keys forna dyrkerska och min egen gisk, a,. jagande oro driven Stockholms- jan ytterligt trögläst med sina långa pe- 
gamla vän vilken under tidigare ungdom. Men slutet, UPP 
skeden, visat min produktion en sym- själsliga invalider, men det är få vi så lösningen blir som sagt alldeles utmärkt. 
pati och uppskattning, för vilket jag tro på som hennes sargade tysk. Hon Det kan vara nog med att hänvisa ti l l  ett 
fortfarande är henne hjärtligt tack- har sin egen stil, kort, abrupt, ibland för- kapitel, där Erik samtalar med sin döds- 

»bör hålla sig mycket för god» för tydligen inte särskilt förtjust i komma- vande och förstående uppfattningsförmå- 
närsynt fanatism, som förrycker alla tecken utan använder hellre tankestreck, ga. Där först växer boken fram till det 
proportioner, ja, gör a l l  hon kan be- och dessa återkomma överallt. överallt! berättigade intresse, som den gör an- 
gå ett sådant brott mot integritets- Den lugnt flytande melodiösa skildringen språk på. Likaså i slutkapitlet, där Nils' 
principen som den anklagelse mot ligger inte för henne, men nog skyIIe man moder (pojken har tacit livet av sic) kom- 
vilken jag protesterat. ibland önska en sådan avspänning innan mer och talar med hans flicka. Där växer 

intensiteten nästan stockar r ig i halsen det fram något stort, mänskligt, ömkans- 
på en. Det är en debutroman som me- värt, där finner man den finaste uppfatt- 
nar något, som vill väcka eftertanken, ningen av modern ungdom. 

- Det finns väl nå ot överskott Jan omhändertogs. 

»Byvalla Fattigvårdsstyrelse. 
Jan Jansson död. 

Gusten Krans. 
Målarmästare.» 

Vi unga ha ordet. 
V. 

bara delta är en gad början. kult. 3,90). 

Kriget har gett oss många rioder utan avbrott. 

Anna Lenah Elgström. - 
Man tager vad man haver sa' Kajsa 

Rootzén och skrev en bok om ungdomen 
vid Stockhotma högskola, som hon bäst F ö r 1 k r o n a 

erhålles Tidevarvets alla nummer från 1 nov. 
till årets slut. Vid prenumeration direkt per lin sökte efter verkligheten bortom den 

här verkligheten, Ronald Fangen sökte ge 
en fin psykologisk bild av en sökande, 

telefon 18243 eller postgiro 1544. 
Expedition: SLUSSPLAN 1-3, STOCKHOLM. otillfredsställd ungdom - men här? Här 
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