
V A RVET 

Inför Tidevarvets 1931. 
nför årsskiftets allvar har Tide- parti. Den kallar sig en radikal gift. Den får icke förvanskas av I varvet åter på hjärtat ett ord till politisk tidning. Den utgår från makt- och klassintressen. Den måste 

sina läsare. Tidevarvet har alltid medborgarstaten som skall erkänna omsattas till verklighet på samhälls- 
livets olika områ- - så långt det 

varit oss möjligt 

punkt från vår och utsikts- med T P R E S E N T KO RT H a r  T i d e v a r v e t  

ga Eder under den vårt lätträknade 

tare tid N i  kant 
det? Tag då även 
för det kommande 
året del av och 
stöd dess strävan- 

följa och spegla, 
tidens rörelser 
och söka tyda 
dem i deras sam- 

varandra manhang framtiden. och Tide- med med VARVET 
den. heller Och ej present- glöm 

varvet har tagit korten för dem Ni 
upp de frågor, tror skulle vilja 
som enligt vår göra Tidevarvets 

1 1 Under den tid 
mening varit de 

som gått ha vi 
angelägnaste för 
ansvarskännande 
medborgare att fatta ståndpunkt var människas l ika rätt inom sam- känt kontakten med våra läsare ökas. 
till, för att så vitt möjligt föra i n  hället och var människas personliga Del är p i  denna kontakt vi bygga 
sina synpunkter i diskussionen och ansvar mot detta samhälle. V i  tro då v i  nu, efter ännu ett år av erfa- 
vid avgörandena. at t  fördjupandet av denna demo- renhet, snart gå att börja vår nionde 

sidantal. - velat ID längre eller kor- 

EV 

9 3 bekantskap. 

Tidevarvet stöder sig e j  på något kratiens idé är vår tids stora upp- årgång. 

Det dimhöljda Europa. . 
Av Elin Wägner. 

Det vore mycket roligt om man Maginot höl l  för något mer än en rättade ryska folket, som tar dylika 
kunde rapportera uppklarnande vä- vecka sedan ett fredstal där han åter historier på allvar. Men innan man 
der nu till jul över Europas politiska talte om att den säkraste fredsga- skrattar, får man ändå komma ihåg 
himmel. Men det högsta man kan rantien låg i kedjan av gränsbefäst- att om ryska ledningen diktat denna 
säga är att diskussionen är mycket ningar mot Tyskland som nu »full- historia, så har den stulit den ur den 
livl ig över rustning och avrustning, bordas under så gynnsamma om- verkliga historien för föga mer än 
över politiska kombinationer och ständigheter». (Vilka?) Samma dag tio år tillbaka, då Frankrike och 
rykten men även över uppslag att talte Poincaré som vanligt till vete- England stödde de ryska emigran- 
avvärja del hotande kriget man ta- ranerna om att de måste vara vak- terna med folk, sakkunskap och 
lar om. samma så att segern inte rycks dem framförallt med pengar. Att det är 

Det vänta med denna diskussion ur händerna. Man kan alltså ännu sant, vet ryska folket eftersom de 
slagits med emigrantgeneralerna är dock a l t  del icke är någon sådan. tala om seger i Europa. 

Frän lägret där man tror på säker- När fransmannen tala am fred, själva. Och det ger en viss trovär- 
het genom rustning, komma oförän- mena de säkert fred, åtminstone i dighet åt alla avslöjanden i den vä- 
derligt samma argument l ikt pro- Europa om också inte i Indokina. gen, om falska eller förstorade. Den 
jektiler över i fredslägret, och om Men när ryssarna samtidigt hålla sam varit i elden, tror på röken för- 
pacifisterna komma med nya upp- försvarsvecka och tala om självför- stås. 
slag och planer b l i  de aldrig upp- svar mot hotandc kombinationer av Vi  ha förut redogjort för Eng- 
tagna till diskussion. Det är på för- emigrantryssar, hemliga sabotörer lands hällning vid den sida förbere- 
hand klart att de måste tystas eller inom landet samt franska och engel- dande avrustningskonferensen och 
stampas ner. ska generalstaber, vad mena de då? för den kris som därför uppstått 

Frankrikes krigsminister i den Man skrattar i Europa mer eller med Tysklands ombud. Under de 
förra och nuvarande ministären mindre tvunget åt det dåligt under- fortsatta furhandlingarna (Forts. har sid. det 6) 

S L O T T S T H É 
(det f inb lad iga  théet) 

ÄR PRODUCERAT i DE TROPISKA H O G L A N D E R N A  OCH 
SAMMANSATT AV DE YNGSTA OCH SPÄDASTE SKOTTEN 

Å THEBUSKEN 

gröna bilar med Konsum goda bullar 

Den halta 
flickan. 

Memoarer kunna skrivas på många 
olika sätt. Marika Stiernstedt till exem- 
pel har sitt för sig. Hon berättar ~ 

sin gröna ungdom utifrån sin nuvarande 
objektiva värdering av vad som kan vara 

kultur- litteratur- och personhistoriskt 
vilket läsaren med tacksamhet konstate- 

det sättet fått reda på om en värld som 
icke var hans egen. Puck Munthe har 
åter sitt sätt, men det kan man icke re- 
kommendera till efterföljd. Det kan lyc- 
kas för en fåfäng egocentriker, tack vare 

sin som skicklighet underdoktor. och an sin tjusa charmanta publiken, mask men 
skulle han bilda skola. bleve densamma 
demaskerad och utkörd. 

Selma Lagerlöf åter har sitt sätt för 
sig. När hon skildrar sina barndomsår 
på Mårbacka i den nu utkomna boken 
Ett barns memoarer gör hon en roman av 
dem. Den tioåriga Selma, som tänkes 
berätta sin historia på sitt sätt. med sitt 
språk och ut från sin föreställningsvärld, 
blir en liten romanfigur, som visserligen 

är nära släkt med den vithåriga doktor 
tifierar sig med. Intet av vad författa- 
rinnan vet, när hon sextio år senare sit- 
ter på Mårbacka och skriver at memoa- 
rerna kommer fram i skildringen, åtmin- 

stone icke direkt. Lilla Selma berättar 
att hon anser ett stort, vitt herrgårdshus 

med kan dansa skiffertak i, då och det ett är förmak kalas, som vara man det 
finaste hon vet, men hon tillägger icke: 
tänk om jag då kunnat ana, att jag en 
gång skulle få bygga mig ett Mårbacka 
efter min barndoms drömmar. 

Hon berättar om sitt tidigt mognade 
beslut att ägna livet åt att skriva roma- 
ner, men utan att låtsa om hur hon sedan 

verkligen satte det i i verket. Det är in- 
nade samma dag som hennes första gu- 
vernant meddelade henne, att den mera 
erfarna efterträderskan förklarat lilla 
Selma vara ett mycket vanligt barn utan 
något som tydde på författarbegåvning. 

I historien om den lilla halta Selma, 
på bal, och sedan fick sitta hela tiden, 
kommer del tydligt fram hur ett vilje- 
starkt barn, då det är stängt från den 
lätta fotens triumfer, koncentrerar sig på 
att vinna ersättning på annat håll. Be- 
tydelsen av just den lilla flickans hälta är 
säkert stor för svenska litteraturen. 

Kapitlet om kortspelet avslöjar den 
överraskande hemligheten, att flickan 
Selma ansåg sig äga en avgrund av 
ondska inom sig med slemmiga odjur, 

som började röra på sig den gången 
seri, mot bittre vetande anklagade sina 
medspelare för falskspel. 

Sedan dess tillät hon sig icke mer att 

bli Med ond... en utomordentlig medvetenhet och 

rar, när han märker hur mycket han på 

viljestyrka lyckes barnet ha format sin 
karaktär och sin livslinje efter de hin- 
delser som mötte henne tidigt i livet. 

På Mårbacka äro löjtnant och fru La- 

gerlöf medelpunkt i en stor krets av guvernant, husmamsell, tjänare och fa- 
rande främmande. Man ser det patriar- 
kaliska familjelivet mycket klart för sig 

let kring en minnesvärd händelse. Sel- 
mas morbror har kysst en gift fru på ett 
kalas och får därför en indignerad korg 
av guvernanten som älskar honom. L öjt- 
nanten firar födelsedag, blir sjuk eller 
faster Nana berättar gamla historier. 

Det lustiga är att fast man vet hur det 
går för huvudpersonen i romanen är man 
lika ivrig att få höra henne själv berätta 
fortsättningen. 

i en rad avsnitt, vart och ett sammanhål- 

Devinez. 



Göteborgs H. S. B. fem år 

Rätt till 
arbete. 

I Soc.-Dem. framställdes härom- 
dagen »en vädjan till de gifta kvin- 
norna för de arbetslösa». Där om- 
talas den extra arbetskraft, som an- 
ställes inom affärsvärlden på grund 
av julhandeln och man påtalar den 
låga avlöning som ett sådant ar- 
bete ofta betingar. Orsaken härtill 
anses vara, att många, som inte 
direkt äro beroende av sitt arbete, 
önska förtjäna en penning til l ju- 
lens utgifter, och man utpekar då 
särskilt de gifta kvinnorna. De skola 
avstå från denna förtjänst til l för- 
mån för de arbetslösa, det är orätt 

Hyresgästernas Spar- 
kasse- och Byggnads- 
förening har .i Göte- 
borg ej verkat mer I n  
5 år men på denna l i d  

hunnit uppföra ej min- 
sammanlagt 900 lä- 
genheter. Denna för 

ening, i dagligt tal 
som bekant smålägen- 
heter med en av hyres- 
gästerna sparad liten 

summa som grunplåt 
staden, som gör byg- 
gandet av dessa stora 
hus till en lyckad verk- 

l i g h e t .  fira- 
des med att inbjuda en 
del intresserade att se 
HSB:s senaste fasfig- 
het, Som den första 
oktober i år togs i he- 

sittning av alla sina 
heter Nybygget och 

att beröva dem all julglädje, det är ligger uppe i de s. k. Masthuggsber- 
hårt »att få julkakan ryckt ur mun- gen, som ge en vid utsikt aver Gö- 
nen på sig av sådana, som icke teborgs hamn och bakom blånande 

berg. 
På vägen upp går man förbi dessa direkt lida nöd». 

i Göteborgs förstäder så vanliga hus 
»Du, som hör till vårt jordesläkte, SOm på slutet av 1800-talet liga hus, 
medan än du i världen strövar, mest för lägenheter på ett rum och 
ej jag prisar ditt öde sällt!» kök. Är del  ej betecknande för den 

tiden a l l  på trähus med de anspråks- 
Och livets sorg och människornas lösaste utrymmen sattes maskinsira- 

grymhet, lidandet och nöden sprida de bräver över och under fönstren, 
alltjämt sina skuggor över tillvaron. meningslösa påhäng, som ingen haft 
De stora motsatserna framhålla ännu 
skarpare kravet på ansvar. Och del 
är inte underligt, om de arbetslösa 
känna en viss bitterhet mot det sam- En ohövlighet 
hälle, som förvandlat julens budskap 
om evigt ljus och fr id t i l l  en jätte- Vi tala om världsteatern för att få 
reklam för minuthandlare, som med en åskådlig bild av den mångskif- 
alla medel vill uppegga en köpstark tande tillvaron. Och den institution, 

som kallas Kungl.Dramatiska tea- 
tern, har väl tillkommit för att ge njutningslystnad. 

Oaktat det fruktansvärda allvar svenska folket. närmast huvudsta- 
situationen innebär, är det inte utan den, en sammanfattning av de til l- 
ett leende fast vemodigt - som dragelser, som där utspelas av olika 
man erfar samhällets sätt att rea- karaktärer och temperament. I da- 

Man vädjar till de gifta kvin- garna har allmänheten fått bevittna 
ett improviserat drama framfört gera. 

noma. Deras är alltså skulden. hos bakom kulisserna med f r a m f ö r t  
dem ligger möjligheten att råda bot. Wettergren och premiäraktören An- 
Vanans makt förvillar omdömet. ders de Wahl som innehavare av 
Man behöver inte gå så långt att huvudrollerna. Några andra skåde- 

man söker arbetslöshetens orsaker i spelare, en regissör och en styrelse utgöra bakgrunden. Stycket hand- 
den ekonomiska krisen, vilken åter- lar om ett gräl mellan två herrar 
igen har sina ratter i världskriget! som båda anse sig »ha rätt». En 
vi kunna bara fråga, varför skulle mycket vanlig förteelse som i sig 
just de gifta kvinnorna inte få ar- själv inte ådrager sig någon särskild 
beta? För att de inte lida nöd, sä- uppmärksamhet. Del är bara ett ut- 

tryck i en av de långa skrivelserna, ger man. De l  må lämnas därhän. som v i  fästa oss vid, det av teater- 
Men är det skälet, då borde ingen, chefen ofta upprepade ordet »disci- 
man eller kvinna, som äger förmö- plinär». Vi  förstå, att del beteck- 
genhet, få arbeta, så länge där finns nar välbehaget över en viss makt- 
arbetslöshet. Det är konsekvensen. fullkomlighet, d. v. s. den begrän- 

sade makt, som måste använda sig 
Arbetet blir då endast den medellö- av yttre tillhyggen för att dölja nå- 
ses möjlighet an livnära sig, arbe- gat, som den saknar. vi se genast 
tet i sig självt blir ingenting. Och för oss en skolmästare med pek- 
det är ohållbart. Låt oss alla äga pinne på katedern i en småbarns- 
rätt till arbete! Men låt rns arbeta klass, en gammaldags skolmästare, 

för ett samhälle, som förverkligar pedagogikens uppfostringsmetoder. 
Är det en skådespelare på den stora den rätten. 

Redan Sofokles skrev: 

som inte hunnit följa med den nyare 

glädje av all göra? Husen se också mån. efter en insats i byggnaden av 
trista och tunga ut. 1,050 kr. 

Jag kom tram til l Nybygget och En annan lyp har 1 rum, kammare 
lick en känsla av befrielse Lius och så stort kök, all där finnas både 
klar och ren reser sig den stora matbord och symaskin. Den största 
byggnaden från en avsats i berget. typen har 1 rum, 2 kammare och 
De långa horisontala linjer, som bil- minimikök Dess hyra är 85,50 pr 
das av de många fönstren, äro på mån. och den har fordrat en insats 
några ställen avbrutna av trapp- av 1,400 kr. Till varje lägenhet hör 
fönstrens vertikala linjer, väggarnas badrum, vilket var och en bör kunna 
gråvita bräder ligga i varannan vå- förstå all en kroppsarbetare behö- 
ning vågrätt, i varannan lodrätt ver bättre än någon annan. I hy- 
det är al l  dekoration. Men man står rorna ingå värme och varmvatten til l 
inför något, som i all sin enkelhet diskbänkar, tvättställ och badkar 
är vackert och gör en glad. Pro- hela året samt en mindre del för 
portionerna ha klarhet och behag. 

M a n  visade oss pannorna. som 
tre stora byggnadslängorna, möts sprida sin värme till elementen i hela 
man ju av en väldig majoritet av huset tvättstugan med sina lätthan- 
fönster, men därför har man också terliga tystgående maskiner och 
en stor och ljus gird, en  trevlig i rummet intill torkställen, som 
gård, där soptunnorna gömma sig behändigt skötos fram. Man kan 
bakom en mur som småningom nog här på 4 timmar tvätta och torka en 
får klängväxter och där t, som förut beräknats ta två da- 
nats för plantering m 
nar, som fått bli kvar n liten trevlig lunch av endast 
den råkost om man undantar kaffet! 

byggnaden har ritats av den unge bjöds i ett stort rum, avsett for 
schweiziske arkitekten Roth (en a l l  Nybyggets folk där skall kunna 
elev av Le Corbusier) och fru Ing- 'ha sina fester. 
rid Wallberg som särskilt intresse- Till slut vandrade man ännu hög- 
rat sig för köken och fått fram för- re upp i det bebygga berget kom 
träffliga typer, som på minimalt ut- til l en plats alldeles vid Göteborgs 
rymme ge en inventiös och genom- vidsträckta folkpark Slottsskogen 
tänkt inredning liksom god belys- och med en utsikt, än ståtligare än 
ning. HSB:s byggnadschef herr Nybyggets, en utsikt över havet. 
Ture Blomqvist har byggt huset och Här samlades man för att se det 
när vi gå omkring i lägenheterna första sprängskottet til l den byggnad 
påpekar han bl. a. hut den minsta HSB härnäst får färdig. 
typen: 2 rum minimikök och bad- 
rum vunnits på samma golvyta som 
gamla lägenheter med ett rum och 
kök. Husmodern ar nöjd med det 
lilla kök där hon har allt inom rack- 
håll och ständigt varmt vatten. Hy- 
ran tor denna lägenheter är 61,50 pr 

världsteatern, som vänder sig mot 
en annan enligt hans mening under- 
ordnad skådespelare! Eller är det 
chefen för Kungl. Dramatiska tea- 
tern, som så tilltalar en konstnär =" 
spela alldeles oberoende av vem 
som for övrigt »har r ä t t !  I vilket- 
dera fallet som helst blir helhetsin- 
trycket för den oangående allmäm- 
heten, hur till synes formell klum- 
pighet här adjektivet disciplinär 

successiv kapitalbildning. 
På gården, som begränsas av de 

Svea Olson. 

rang, vars roller han dock icke kan 



Konsten 
a tt välja. 

Från le Corbusiers skrifter. 
unktionalismen ar ju det namn Sverige F nktion den bekanta internationella rö- 

relsen inom arkitekturen. Det har blivit 
ett slagord och del är lätt att se vad rö- 
relsen vill. Den är ju så enkel. Men 
alla ha ej lätt att uppfatta själva inne- 
börden i det enkla. 

Den franskschweiziske arkitekten le 
Corbusier, som väl är »funktionalismens» 
främste förkämpe, har i ett par innehålls- 
rika böcker formulerat sina tankar och 
strävanden och formulerat dem i en så 
klar, koncis och enkel stil. att de verka 
som teser. Det har därför varit frestan- 
de lätt att göra en del utdrag ur hans 
böcker: »Vers une architecture» och 
»L art décoratif d’aujourd’d hui». Jag läm- 
nar utdragen i översättning och hoppas 
att de ge den klara belysning över det 
ej blott moderna, utan tidlösa, det vä- 
sentliga, ge något av den stigande kraft, 
som jag, m~~ invändningar, är tacksam 
att ha förnummit i böckerna. 

Karin Tegel. 

rkitekturen är ett av människans A kitek trängande behov, därför att 
huset alltid varit det oumbärliga. 

De ursprungliga formerna äro vackra 
former, därför att de klart låta sig läsas. 

Man använder sten, trä, cement, man 
gör hus, palats, man konstruerar. Upp- 
finningsförmågan arbetar. 

Men plötsligt är det något som tar mitt 
hjärta, som gör mig gott; jag är lycklig, 
jag säger: »Det är vackert». Detta är 
arkitektur. Konsten är där. 

Mitt hus är praktiskt. För det har jag 
att tacka ingenjörerna liksom för järn- 
vägarna och telefonerna. Mitt hjärta är 
ej berört. 

Men murarna höja sig mot himlen på 
ett  sätt att jag blir rörd därav. Jag kän- 
ner avsikten. Den är mild, brutal. vän- 
lig eller världslig. Stenarna säga mig 
del. De fästa mig vid denna plats och 
mina ögon se. Mina ögon se något som 
uttrycker en tanke. En tanke som för- 
klarar sig utan ord, utan ljud, men en- 
bart genom geometriska former, som stå 
i proportion till varandra. Dessa pro- 
portioner ha intet att göra med något 
ovillkorligt praktiskt eller beskrivande. 
De äro en matematisk skapelse av en 
ande. De äro arkitekturens språk. Med 
råa material efter en mer eller mindre 
nyttig plan, som verkat överväldigande, 
har man byggt upp något, som rört mig. 
Det är arkitektur. 

är aktuell, arbe- 
det vanligs. var- 

s för vanliga nu- 
er palatsen falla. 

Det standardiserade är en frukt av lo- 

En stor epok har nyss börjat. 
En ny anda finns. 
Industrien, inträngande som en flod, 

vilken flyter mot sitt öde, för till oss nya 
verktyg, lämpade för denna nya epok. 
livad av en n y  anda. 

Den stora industrien bör sysselsätta 
sig med hyggen och tillverka serier av 
delar till hus. 

Huset skall inte mer vara så tungt och 
kraftigt att det gör anspråk på att trotsa 
seklen, det skall inte vara praktfullt för 

verktyg liksom automobilen blivit ett  
verktyg. 

gik, analys och samvetsgrant studium. 

att visa rikedomen, det skall vara ett 

sinnligheten ger fantasien fria tyg- 
lar. 

Det är bara en vän eller en dyr- 
kad människa sam skulle förmå att 
upplysa och ordna detta böljande 
kaos. att frammana självbesinning 

mot fram höga en målmedveten ideal - I allmänhet vilja. riktad blir 
det en äldre människa - om hon 

En ny instinkt vaknar med puber- den yttre och den inre. På den först- kan finnas - som mest osjälviskt 
teten. Där den omedelbart är så ut- nämnda får motståndslösheten bre- kan höra på och har mest erfarna 
präglad och så bestämt inriktad som da ut sig över hela människan. Utan råd. 
hos primitiva folk. för ilen också a11 hälla sig själv i tygeln och utan Men aldrig dör drömmen om den 
omedelbart gossen och flickan sam- at t  tillåta någon som helst auktori- jämnårige vännen. - Redan i i 4 - 
man. Nästan utan att välja riktar tet att göra det låter man sin oro rasa 15-årsåldern kan som en blixt den 
sig denna kärleksinstinkt på första ut. vild, rå - släpper på alla nya tanken lysa fram, att man måste 
bästa exemplar av det motsatta kö- känslor och föreställningar söker hälla sig ren och fr i  för at t  stå redo 
net. Ju mindre några själsliga upp hjärta upplevelser, bjärta in- för ilen stora kärleken. Mer och mer 
strängar vibrera med, desto mera tryck och kommer aldrig ti l l  sig träder denna inställning segrande 
ohämmat härskar ögonblickligen den själv. På den andra vägen däremot fram - och bryter t i l l  sist igenom 
rena könsdriften. På högre kultur- öppnar sig då och då ett lyckligt i ungdomstiden, adolescentia, men 
ståndpunkt är könsdriften inte med ögonblick, som innebär möjlighet t i l l  då med en helt ny karaklär. Nu har 
ens färdigutbildad och beredd till lyssnande, ti l l  stillhet, till uppmärk- det sinnliga förmält sig med det 
funktion i stället framträder den samhet. Ögonblick, då ett intryck själsliga och den stura längtan efter 
ganska oklar och mångskiftande, det må vara från naturen eller från komplettering blir gripbar. 
splittrad på alika riktningar, ja, ver- konsten eller f rån  kärleken för ett Så ha vi hunnit fram ti l l  ung- 
kar i omvänd riktning, tills den efter ögonblick stannar drifternas oro och domslidens längtan, som är helt 
lång utveckling blir målmedveten. rastlöshet och i stället länkar upp- olika mot övergångstidens. Under 
Men i det ögonblicket är bejakandets märksamheten in på det egna jaget. mångskiftande strider tar männi- 
tid kommen med inre ro. I dessa lyckliga ögonblick föds all- skans själsligt-kroppsliga enhet ge- 

Dessa livets båda sidor. som 
för full utveckling erforderliga läng- liga tillvaron: stämningsupplevelser under övergångsåren utvecklade si" 
tansperioden kommer ti l l  full mag- personliga upplevelser. Och samling, skilda från varandra, mötas nu och 
nad. När den uteblir och i stället självbehärskning blir åter en samling, ta sig uttryck i fullständigt andra 
övergången från barn till mognad i hel. former än i övergångsårens längtan. 
hastigt förlopp befästes i kroppsliga 
realiteter, kommer kulturutvecklin- När det  motståndslösa »att leva ut V. Upplevelse. 
gen till korta. Ty icke genast mät- sig själv» hotar att ta överhand I sin första stämningsupplevelse 
tad åtrå, utan en lång period av måste en uppfostrare försöka bringa förnimmer sig den unga människan 
ostillad längtan driver fram intresset sin skyddsling ti l l  medvetenhet. Om för första gången medvetet, liksom 
för kulturella värden, för natur, ett fortskridande förråande skall hon i jagupplevelsen för första gån- 
konst och vetenskap, driver t i l l  att kunna undvikas, måste en jagupple- gen får veta något om sig själv. 
sätta sig ideella mål, som leda ut- velse äga rum - för att åstadkom- Man talar ofta och med en särskild 
över vad driften begär. ma självbesinning och ge utgångs- tonvikt nuförtiden om upplevelse. 

Låt oss göra detta rent pedago- punkter för en medveten självupp- Spranger anser att därmed ofta inte 
menas något annat än ett slags im- giskt klart: När pubertetstidens oro fostran. 

kommer över det hittills i sitt inre lugna barnet, störtar så mycket yttre D e n  »inre vägen» har också sina pressionistisk uppfattning. Och ofta 
Den får inte leda ti l l  ett fort- är det nog så. Men inte enligt ordets 

invant tillsammans. Motståndslöst satt dubbelliv, den numera så van- ursprungliga och djupa mening. 
låter det sig drivas hit och dit, utan liga personlighetsklyvningen. Lika Upplevelse är den medvetna männi- 
att förstå sig själv. Men nu finns det nödvändig och önskvärd som vänd- skons erfarenhet, upplevelsen är en 
två vägar att gå, vi kunna kalla dem ningen mot den egna inre världen är, djup och medveten erfarenhet av 

iika fa r l ig  kan den bli, om den unga själsliga förlopp. Under fullt avnju- 
Varje varelses första instinkt är an människan lämnas åt sig själv. Jag tande, uppmärksamt och långsamt 

skaffa sig ett ho. De olika klasser, som tror mig kunna räkna de föräldrar kan man uppleva en stämning en 
verka i samhället ha icke mer något och uppfostrare, som under denna bok, ett konstintryck, naturen, en 
lämpligt hem, varken arbetaren eller den omvandlingstid på rätt sätt taga no- smärta. en lycka. Man ger sig helt 
intellektuelle. tis av sina skyddslingar. - Den med sill hela väsen, odelat, oavkor- 

L på den sociala jämvikten, omedelbara följden av vad som hän- tat. Vad som först kom över en 
som vår tid, är i n  byggnads- der under denna t id är ett dubbelliv, omedvetet, blir kvarhållet och in- 

Fram till 
adolescenstiden. och vårda all ädel grodd, att ur all 

U r  Charlotte Bühlers bok, Ungdomens själsliv. 

Det är  alltså av betydelse att 'den deles nya möjligheter i den mänsk- stalt. 

Båda vägarna ha sina faror. - 

ur eller revolution Här är drucket i sin fulla 
outhärdlig. M a n  pir under å ena sidan yttervärlden, å andra fulla djup. Häri 

som den unge börjar föra. 

sidan en inre värld, här nykter var- t i l l  ett  hastigt impr 
Förr var del dekorerade föremålet säll- daglighet med kall logik och reali- fattande och det d 

samling, till inåtvändhet, till utveck- 
ling och utbredande av det inre livet. 

Adolescenstiden, då för första 
synt och dyrbart. Nu finns det i massor tet, där hemlig fridag; tantasifyllda hastiga intellektua gången den fulla medvetenheten 
och billigt. Förr fanns det in mängd av drömmerier, önskningar. begärelser, intryck. i upplevelsen ligger också uppträder samtidigt med full kraft 
enkla föremål och de voro billiga. nu äro djärva planer. Här klart dagsljus, en motsats ti l l  den färdighet som vin- och frimodighet att taga emot, är 
de sällsynta och dyra. - Fabrikören har där hemlighetsfull skymning. I det nes ur  allt yrkesarbete, färdigheten upplevelsernas benådade tid. Den 
fördel av att betala en dekoratör för att inre byggs en egen värld, alldeles a l l  fortast möjligt avfärda alla in- första kärleken är blott en, om också 
villa bort bristerna i sina varor, förtaga bredvid den omgivande. Mill i var- tryck, att hastigt avgöra varom en den viktigaste av dessa upplevelser. 
materialets torftighet och distrahera ögat. dagens larm, med skula och arbete, fråga rör sig och lika hastigt be- Ty den är det verkliga och fulla 

Inte bara detta överflöd av falsk rike- går en varelse omkring rom har stämma, ordna upp. utnyttja. Upp- svaret på, den är motpolen ti l l  den 
dom är något orent, utan framförallt upplevt sig själv som något helt an- levelsen står också i motsats ti l l  har- rastlösa längtan, som bröt fram med 
är böjelsen att dekorera allt omkring sig nat än det lekande, skolarbetande, nets sät t  att i leken ila från intryck pubertetstiden. 
något falskt och förvänt. mångsysslande barnet. Hur härligt t i l l  intryck utan a l l  dröja någon- Men också annal blir i adolescens- 

Framförallt B omkring oss, skall lämna ett tomrum, omgivningen och hygga på denna ten att ge sig helt åt ett intryck, att naturen. Och jämte naturen böcker- 
ett tomrum, som skall skapa denna tyst- andra värld. Intrycken bli av 
nad, som är gynnsam för det inre arbe- och hård omvärld är detta nyupp- s i g  det - allt detta ligger i upplevel- sådant djup och genom sin !riska 
tet. Konstverket skall dar finna sin tackla rike en skatt, som vi  inte får sen, som så skarpt skiljer sig både kraft så beständiga. att alla Senare 
atmosfär. Genom att ej störa denna beröva en ungdom. M n man måste från leken och från ett yrkesmässigt förblekna fortare. - Den djupa 
atmosfär, skall man visa den vördnad vara medveten om fa farorna, måste uppfattande av användbara fakta. lycka, med vilken adolescenstiden 
man är skyldig konsten. lära känna den unga människan och Upplevelsen betyder en samverkan kan uppleva lyrik kan i senare år Klargöra för sig vad som är överflö- komma henne till mäles. Arbetsolust från människans hela inre, en sam- förstås endast av de  därför särskilt 

digt är det som tjänar till intet. Allt rad klandrade bristen på energi äro de funktioner - den betyder insatsen Men den starkaste upplevelsen blir 

Kultur är ett resultat av kraften att måste övervinnas. Och ännu be- som är det betydelsefulla i varje den som söker kompletteringen är 
tänkligare är det om den vaknande mognadstid. dessa möjligheter t i l l  den unga människan nu inställd mot 

efrielse från det överflödiga vi ha är det inte att få slita Sig lös från stans. Den allt mera sällsynta kraf- tiden t i l l  upplevelse. 

I en nykter, ovänlig hålla det kvar. at t  innerligt tillägna na och konsten. 

digt och kasta bort det. Överflö- och den hos ungdomen så ofta verkan av alla annars isärsträvande begåvade. 

som väcker och beveker gör tjänst. alltför närliggande följder, som av hela personligheten. Det är detta dock människorna. Icke endast som 



Elisabeth Bergstrand.=Poulsen Näktergalen och den konstgjorda fågeln En Med anledning banbrytare. av Adolf Loos´ 

HISTORIER OM gamla Stockholm har åter fått höra 60=årsdag den 10 dec. 

MÄNNISKOR OCH UNGA Gerda Lundequist. Hon var Kon- Det finns olika slag av vägbyg- 
sertföreningens gäst i söndags och gare. Det finns sådana som kam- 
läste Andersens saga Näktergalen mrr när utsikten är fri och okända 
med musik av Winternitz. Fru Lun- händer redan lagt de första st enarn^: 

dequist har förut läst den fem gån- det f ä r  finns samtidigt sådana som, som kanske kommer litet unge- före, 

ger i Göteborg och två i Malmö Nu den stånkande ångvälten, bakon, vil- 
i Stockholm! Och en enstämmig ken den stora folkmassan redan kan 
press omtalar en storartad succés, tränga fram. 

genom att recitationen upprepades der trevar sig blodiga i läta snår, så 

abonnemangsafton. 
Gerda Lundquist förde oss till 

sagans värld. Där berättade hon 
för oss om kejsaren av Kina. rom 
ville höra näktergalen sjunga, men 
sedan fick en praktfull konstgjord 
fågel, prydd med guld, silver och 
ädla stenar och som kunde sjunga 
samma stycke hur många gånger 
som helst, bara han blev uppdragen. 
Och kejsaren och hela hans hov be- 
undrade den konstgjorda fågeln för 
hans sång och hans skönhet. Tills 

Häft. kr. 6:75, inb, 8:50 
halvfr. band 17:-. 

Gurli Hertzman= 
Ericson 

Den tysta gatan vilket ytterligare understrykes däri- Och det finns sådana, vars hän- 

Den hårda rutan 

Häft. kr 5:75, inb. 7 :  50. 
på onsdag vid Konserttförreningens 

Elisabeth 
Högström=Löfberg 

Häft. kr. 4:75, inb. 6:25. 

N O R S T E DTS 

människorna. Att uppleva det den en vacker dag gick sönder och 
mänskliga, de själsliga möjligheter- aldrig kunde riktigt lagas. Men 
na, de tusende skiftningarna i själs- längre fram, när kejsaren inför dö- 
livet. sådana upplevelser bli ett be- dens närhet lärde känna livets all- 

Adolf Loos. 
hov.Och dessa upplevelser ha sin var, kom den verkliga näktergalen 
milsvitt långt från allt kroppsligt. igen och gjorde honom frisk n~~~ sin 

dana som har anat och trott på en 
En människa som personligt och sång genom makten av det levande i 
vördnadsbjudande ideal är den för- allt som är äkta. 
sta pubertetstidens allena verksam- Gerda Lundquist, vår stora tra- vidare utsikt medan den ännu var 

ment, Men alltmer får den jämn- lande och äIskvärd humor för att till Till det senaste slaget hör Adolf 
åriga omvärlden, de andliga upple- sist låta oss gripas av livets maje- L00s. 
velserna och framförallt det egna, stät, dess höghet. dess krav på san- Adolf Loos är arkitekt. Han föd- 
skapande arbetet en än större hety- ning och äkthet. Vi måste både des i Österrike 1870 och sedan han 
delse. Hon gav fullbordat sina studier for han till 

Charlotte Bühlers bok. I dagarna ning av den fina satiren, vars fram- som murare och möbelritare. Vid 
har i bokserien Natur och Kultur ut- förande för att bli en helhet ställde hemkomsten år 1898 började han kommit en bok med titeln linqddo- mens själsliv av doktor Johannes Al- höga prov på hennes stora konst. Vi att gå till storms mot det bestående 
forn (N. o. K. 2:  25), som till stor lyssnade beundrande till hennes dju- byggnadssättet och predikade ren- 
del behandlar samma problem och pa, klangfulla stämma, mäktig av het i linjerna. ämnesanpassning, 
även bygger på Charlotte Bühlers forskning. Vi glädja oss åt detta alla toner. Men Gerda Lundquist ändamålsenlighet. Särskilt pick han 
värdefulla tillskott till vad som finns visade oss på livets stora kons!. Ty  lös på alla ornament som han be- 
på svenska av psykologisk litteratur. hon har själens äkthet. tecknade Som förbrytelser. Han 

fordrade i tal och skrift att hant- 

" 

ma läkedomsmedel; också i denna gedienne, fängslade oss med en må- alldeles fördold och igenvuxen. 

skratta och fälla tårar. 
Härmed avslutats dessa citat från oss en underbar och fulländad tolk- Amerika dar han i tre år arbetade 

bygds sjungande dialekt i våra öron. 
När vi få veta at t  gåsen på slaktare 
Weises familjefest var välstekt och 
knaprig, tycka vi oss känna den Iäc- 

Mia, Leche: 

Rea listis ka- idea lister. kert feta smaken mot vår gom, l i k -  
rerna från blomstersängarna i den 

Gurli Hertzman-Ericson: Den tysta att han i minsta detalj räknar upp gamla skådespelerskans trädgård 
gatan. Norstedts förlag. föremålen i ett rum eller namnen på Och surströmmingsångorna från f ru  

Waldemar Hammenhög: Esther och de gator där handlingen försiggår. Poppius norrländska rit i brygghu- 
Albert, Natur och Kultur, Men hans stil ger inga visuella in- set. 

Om vi vid läsande1 av hans Om det är något man skulle vilja 
Gurli Hemman-Ericson och Wal- bok tycka oss 'se Mästersamuelsga- anmärka mot fru Hertzman-Erisson, 

demar Hammenhög, båda skildrare tan och Jakobsbergsgatan är det för är det att hon ger för mycket ut- 
av småborgerlig miljö, äro vad stil- att vi redan äro förtrogna med rymme åt det måleriska. Det finns 
art och teknik beträffar varandra så stadsdelen ifråga, så att blotta upp- inte någon riktig proportion mellan 
olika som möjligt, På skilda vägar repningen av topografiska fakta a ena sidan bakgrundens bredd och 
nå de emellertid samma mål: att väcker minnesbilder inom oss. Be- fyllighet och å den andra Sidan den 
lyfta vardagsödena till det lidandets rättelsens verkan uppnås inte genom extraktartade sammanfattningen av 
allmänmänskliga plan, där den tri- någon målande och medryckande människornas öden och äventyr. 
viale hantverkaren går luttrad genom framställning. utan först och sist ge- Prologen upptager nästan hälften av 
självrannsakans skärseld och där nom en rent intellektuell, litet torr bokutrymmet, själva dramat ges i 
den lilla flickan frän slaktarbutiken psykologisk analys. Det är fel när förkortning, Och »vad sedan hände,» 
finner sitt rätta jag, sedan hon av- man så starkt framhävt romanens sammanföres i en dialog på slutet. 
stått från en konventionellt tillfreds- karaktär av storkhalmsskildring Men den ojämna fördelningen av 
ställande lösning av en erotisk kon- vad som tilldrager sig i »Esther och små och stora händelser får ju sitt 
flikt. Albert. kunde lika väl ha utspelats berättigande genom boktiteln, ty den 

Det finns, om man vill använda i Berlin eller i Chicago. vidlyftiga prologen är just »Den 
en enkel och schematisk indelnings- Gurli Hertzman-Ericson däremot tysta gatans» historia. Här, liksom 
grund, egentligen bara två novellis- är - liksom Marika Stjärnstedt - i »Huset med vindskuporna,, har 
tiska metoder: den måleriska. som en boren miljöskildrare. Hon kan författarinnan särskilt lagt an på att 
framkallar syneffekter, och den som beskriva ett hem så att vi se hur var få fram den psykiska atmosfär av 
huvudsakligen koncentrerar fram- och en av de olika människorna sitta, vilken hennes gestalter tagit intryck. 
ställningen på dialogen och på ana- stå eller röra sig därinne. Hennes Det är ett festligt galleri av små- 
lysen av det själsliga utvecklingsför- berättarkonst påverkar inte blott vå- stadstyper man möter i boken. Ett 
loppt. Hammenhög hör till den se- ra synnerver utan alla våra sinnen. konserverande för att icke säga kon- 
nare kategorien. Han är visserligen När bokens människovänliga liorr- servativt drag vidlåder i allmänhet 
en minutiös miljöskildrare, sätillvida ländska talar, höra vi hennes hem- skildraren av den småborgerliga 

tryck. 

Vilket? 

Naturligtvis AMAFLOR För såväl ljust Champon som mörkt hår i paket å 35 öre. 

verkare. och kvalitetsarbetare skulle tinnar, snirklar och girlander. Vår 
befrias från det inkompetenta för- tid vill nu ha sitt eget uttryckssätt. 
myndarskapet som de voro under- En ny klass - arbetets - med nya 
kastade av »konstnärligt tecknande ideal har vuxit f ram. Låt träet, låt 

hantverkare». - »Ornament» måste tala för sig - menar I.oos. 
arkitekter och fantiserande konst- järnet. låt stenen och murbruket 

bli liktydigt med ett öknamn, ett »Adolf Loos har givit oss den 
glåpord! - Luur skrädde inte or- kulturella grundläggningen för mo- 

rakare, som från alla håll angrepo mrra mest berömde arkitekt, pro- 
honom. Man får inte glömma att fessor Josef Frank, »men den är inte 
Loos verkade i Wien - barockens begränsad enbart till en modern ar- 
förlovade land - och att wienarna kitektur i våra dar utan den är så vid 
värjde sig mot det nya som de kände och omfattande att den - så som 
vara i antågande som mot en per- LIC. har gällt för förgångna tider -- 
sonlig fiende. Det hus som Loos också kommer att behålla sitt värde i 
uppförde mittemot Hotburg, upp- framtiden. 
väckte med sin stränga, enkla fasad Författaren Stefan Zweig skriver 
en sådan storm som väl sällan en med anledning av Loo´s 60-årsdag: 
byggnad ärtadkommit. Men just =Explosiv i sina ord - produktiv i 
ingreppets häftighet visade att Laos sitt arbete, visar Loos i sina skapel- 
- som Almquist - hade »satt en ser lika mycken vidsynt. måttfull 
vass värjudd på samtidens ömtåli- harmoni, s o m  i sitt sinne energisk 
gaste nerv». - Det var mer än ar- och passionerad revolt, alltså den 
kitrktur. härliga enhet av blod och ande som 

År 1913 lyckades Loos att med ensam och allena kan frambringa 
egna medel öppna en arkitektskola liv och livaktighet.. 
och han fick snart begejstrade lär- 
jungar och anhängare från Tysk- 
land, Frankrike och Italien. Men så 
kom kriget och gjorde slut på sko- 
lan. År 1908 hade Loos blivit för- 
hindrad att tala i tyska »Werk- 

tyskt förlag velat trycka hans skrif- 
ter, korta bitande, ofta paradoxala Göteborgsavdelningen av F. K. R. 
essayer. Kort därefter utgavs de 

Som ett led i det av föreningen påbör- 
emellertid i Frankrike - tryckta på jade studiet i jordfrågor, vilket inleddes 
tyska. Och i år - 1930 - ges det med rektor Hermelins föredrag: Samhäl- 

därav under namnet »Trotzdem!» den 3 dennes ett inledningsföredrag 
- I trettio år har Loos fält vänta byggt på vissa, avinledarinnan gjorda 
innan hans omgivning var färdig att stegringen undrsökningar i Göteborg. rörande fastighetsvärde- 
ta emot hans budskap. Hon gav därvid en hel del intressanta 

I våra dar tycks oss det han ville stickprov ur denna nu pågående under- 
säga så enkelt och naturligt: I för- sökning. Bostadsfrågan följer storstaden 
gångna århundraden har vi tagit mo- som skuggan människan - framhöll In- 

dellerna till våra bostäder från Slott ledarinnan - o c h  a l l t  efter olika 

den - meo ännu mindre de veder- dern arkitektur>. skriver Wiens nu- 

Det gällde en ny anda. 

Elsa Björkman-Goldschmidt. 
- 

hund. och ännu 1918 hade inget Mö tes platsen 

i Innsbruck ut en ny tysk upplaga let och jorden, höll fil. kand.Carin Bülow 

och kyrkor - de lärde oss torn och Bland mängden av sifferexempel och 

idyllen. Har skiljer sig emellertid om den unge baronen och en av sta- 
Gurli Hertzman från Sina kolleger i dens enkla döttrar - här försiggår 
genren. Hon är - i den mån man ett självmordsförsök. ett ungt pars 
skymtar hennes egna drag bakom förening vid sjukbädden, ett gifter- 

bokens gestalter--en i ordets mål ,utan att man egentligen delgives 
domsfri, human och tolerant, så som förhållandet. I porträttet av den 
endast den är, vilken förstår och gamla skådespelerskan har författa- 
älskar människorna. Han är för rinnan däremot inte sparat på fär- 
sann för att skönmåla och hon tve- gerna. Denna drastiska person är 
kar inte att nämna tingen vid deras visserligen inte alldeles ny i litlera- 
rätta namn. I denna bok skildrar turen. men hon är storartat tecknad 
hon en liten rädd och förtryckt flick- med sina malätna teaterperuker, sin 
unge, som i livets avgörande ögon- cigarrökning och Sitt dunkla förflut- 
blick växer med sitt lidande tills hon na - man tycker sig se henne på 
vågar det otroliga: att försmå den scenen i Karin Swanströms skep- 
räddningsplanka som räckes henne i nad! Hon är den tysta gatans över 
form av ett aktenskap utan kärlek. åriga enfant terrible men samtidigt 
liar att välja den dubbla bördan av berättelsens goda ängel, som leder 
hårt arbete och moderskap utan vig- ut liten Ester i det fria. till den bana 
selring. av törnen och lagrar som blir hen- 

historia gruppera sig i andra pla- 
net de övriga av den tysta gatans 
invånare. Förtjusande är framför- 
allt bilden av sättarens familjeliv, När en författare, som hitintills 
lyckligt i sin ambitiösa fattigdom, varit ett oskrivet blad, plötsligt slår 
tack vare glimtarna från Ellen Keys genom med en bok på fyrahundra 
och Nietschzes idévärld och den sun- sidor, vilt man gärna söka efter hans 
da sinnligheten i en het och ärbar andliga härstamning Men det är 
äktenskaplig erotik. inte lätt att i detta fa l l  spåra några 

Man skulle bara önska att de in- förebilder. Waldemar Hammenhögs 
dividuella ödena inte så hartigt upp- bok liknar egentligen ingenting, som 
slukades av skildringens breda kal- hitintills kommit ut i tryck. Rent 
lektivism. Dörrarna till de låga hu- tekniskt påminner den litet om en 
sen öppnas på glänt men stängas enda av Arnold Bennetts böcker - 
alltför fort igen. Direkt otillfreds- »Clayhanger». Det finns hos Ham- 
ställande i sin knapphet är historien menhög något av den engelska för- 

Vid sidan av huvudmotivet, Esters nes öde. 



uppgifter kunde man läsa ut hurusom det 
Under vissa FÖRHÅLLANDEN KAN arta sip SÅ, 
att gamla hus ge mer än nybyggen. Av 
denna anledning söker sip också kapi- 
talet till spekulation i stället för husbyg- 
gande. För sin del ansåg inledarinnan 
lösningen av dessa proplem ligga i en 
rationalisering av byggnadsarbetet, så 
att vi verkligen komma fram till moderna 
arbetsprinciper Subvention i bredd med 
rationalisering borde med all sannolikhet 
kunna åstadkomma en sjunkande hyres- 
nivå. 

Den livliga diskussion, som därpå följ- 
de, vittnar gott om intresset för hithö- 
rande frågor. Föreningen hoppas, att 
genom sin studiekurs kunna komma där- 
hän, att medlemmarna nå fram till ett 
bättre förstående av denna brännande 
tidsfråga, an annars skulle vara fallet, 
infer ett så stort komplex av frågor, som 
sammanhänga med våra bostadsförhållan- 
den a h  allt rad därtill hörer. 

Val av styrelse för det kommande ar- 
betsåret förrättades 

Till ordf. valdes fröken Greta Cardell, 
övriga ledamöter blevo fru Rut Adler 
samt fröknarna Virginia Raymond. Elsa 
Skäringer a h  Sigrid Olson. Supplean- 
ter: fruarna Edit Hulthén och Frida A h  
dersson. Revisorer: fröknarna Stina Lind 
och Selma Bergqvist med fröknarnas 
Hanna Holmberg och Karin Freding, som 
suppleanter. Till suppleanter vid det 
kommande centralstyrelsemötet valdes 
fröknarna Wenzel. Skäringer och Ray- 
mond. 

Sekreteraren. 

Föreläsningar om Råd och handgrepp 
vid hemsjukvård ha hållits i Lindome av 
dispensärsköterskan syster Lisa Ham- 
marquist den 1:sta, 2:dra och 4:de de- 
cember, å Ekered, Anderstorp och Hälles- 
åker på inbjudan av Frisinnade Kvinnor 
och Socialdemokratiska Ungdomsklubben 
därstädes. Föreläsningarna som åtföljts 
av praktiska demonstrationer, ha varit 
mycket inatruktiva och ha omfattats med 
stort intresse av äldre och yngre. 

fattarens minutibra. t i l l  synes petiga 
men for den slutliga upplösningen 
väsentliga detaljbehandling, en in- 
tensiv psykologisk penetering, som 
i sina yttre reflexer tar formen av 
obetydliga, vardagliga händelser. 

Romanmotivet såsom sådant på- 
minner åter om tysken Georg 
Hermanns »Kubinke». I ena fallet 
är det en barberare, i andra fallet en 
glasmästare, som är huvudperson 
och delvis martyren i en kontlikt, som 
skulle kunna kallas den illegitima 
barnafaderns tragedi. Men härvid 
stannar också likheten. T y  den 
tyska boken är en fullt avsiklig sa- 
tir, vädjande ömsom t i l l  läsarens löje 
och ömsom t i l l  hans medlidande, 
medan Hammenhögs berättelse, oge- 
nomskinligt neutral som den är, 
ingenting blottar om sin upphovs- 
mans åsikter eller känslor. 
En del recensenter ha efterlyst 

»humorn» i denna nya roman. Det 
är egentligen besynnerligt, att det 
bara finns två samhällsgrupper 
överklass och bönder som anses 
värdiga att bliva tagna på fullt all- 
var. En bonde kan, hur lågt hans 
utvecklingsstadium är ma vara, 
ådraga sig en författares fulla hög- 
aktning (for att icke säga patetiska 
hyllning!) medan man a priori förut- 
sätter att en småborgare, som före- 
kommer i tryck, skall verka skratt- 
retande. Ett  bondbröllop får gärna 
formas t i l l  ett stycke hembygds- 
poesi men om boken handlar om en 

Vi gör vårt basta. 

bagare som gifter sig i Smala Gränd, genom vilken människan bl i r  livets i sin ordning växa t i l l  ett helt för- Albert den långa vägen tillbaka till 
hör det ti l l  saken att författaren herre. brytarspel av intriger och excen- del förlorade paradiset d. v. s. 
skall blinka hemligt förstånd åt lä- Den för honom själv livet på tu man hand i det l i l la rum- 
saren, då ban  med affekterad sak- litteraturen skönjdes has den ader- så likgiltiga handlingen grinar emot met med kök innanför glasmästar- 
lighet beskriver en tillställning som tonåring, t i l l  vilken jag utlånade honom som ett dödskallehuvud vart verkstaden på Mästersamuelsgatan. 
i grund och botten förefaller honom Hammenhögs bok men som vägrade han går. Författaren har hushållat med ma- 
urkomisk. läsa den. med motiveringen att tiden *an också materiellt kan undgå sina terialet, s& att berättelsen företer en 

Hammenhög skildrar människor- syntes henne alltför dyrbar för att gärningars följder, så kan han inte oavbruten stegring. Den är som en 
na utifrån deras egna förutsättnin- ödas bort på en djuplodning av en längre slippa ifrån sig själv. Den byggnad, hopfogad sten på sten, och 
gar, deras egna fattningsgåvor och glasmästares affekter. beskedliga stackaren reser sig och varje ny iakttagelse, varje belysande 
deras egen föreställningsvärd. När han håller rädd- detalj utgör det kitt som håller kom- 
är bokens styrka att han så konse- och inte så litet av klassbetonad va- ningen i sin hand vill han inte längre positionen samman. Det är egentli- 
kvent kunnat följa denna linje hela neföreställning i detta avståndsta- begagna sig av den. Fullt medveten gen bara de realistiska författarna 
vägen igenom. När han aldrig blin- gande från det vardagliga, kan man om att han dödar varje möjlighet som äro riktigt spännande. När 
kar god mening åt läsaren eller drar väl förstå att ungdomens håg i n k  t i l l  personlig lycka, blottar han det katastrofen kommer, när det gäller 
på munnen för egen räkning, är det drages til! en bok som denna. Det är felsteg, vars konsekvenser han nu om glasmästaren skall rädda sitt 
förmodligen för att han inte finner förmodligen en äldre generation för- varken kan eller vil l undfly. skinn eller sin själ ja, då vill jag 
det i och för sig löjeväckande att behållet att värmas och glädjas av Stilla, nästan omärkligt har var- se den som kan slå igen boken utan 
vara glasmästare eller butiksbiträde. delta stycke realistiskt liv, som får dagsidyllen format sig t i l l  ett ödes- att ha konstaterat hur del gick! 
Han är helt gripen av allvaret i sin silt ideella inslag genom skildringen drama. Och när man slutligen lägger 
uppgift, han är ett medium genom av hur personligheter så småningom författaren haft en tendens eller icke, ifrån sig den stora romanen, sker det 
vilket de diktade gestalterna tala. växer fram ur den till sin andliga med vilket ringa mått av dålighet v i  med en känsla av tillfredsställelse 

Denne unge författare torde knap- konsistens kaotiskt lösa driftvarel- begå våra dåliga handlingar och över det visa domslut som fälldes av 

past få sin största publik bland de sen. hur dessa sedan komma att te sig de tre författare, vilka å Natur och 
unga. Dessa ha i våra dagar sitt ut- Boken har kommenterats så pass i belysningen av sina in absurdum Kulturs vägnar belönade Hammen- 
präglade litterära ideal, om vilket mycket i dagspressen, att en redo- utdragna konsekvenser. Den be- högs bok med första priset i förla- 
man får ett begrepp genom tidnings- görelse för innehållet torde vara obe- skedlige glasmästaren, SOm inte velat gets uppmärksammade romanpris- 
enqueter och uttalanden av unga hövlig. Om den har någon tendens, göra en mask förnär, har fallit för tävling. Det är ingen billig, bril- 
litteraturgranskare. Den intellek- skulle denna ligga just i pilgrims- en nyck under synnerligen förmild- jant och latwindig seger denne unge 
tuella ungdomen är trött på I'art- gången tillbaka ti l l  utgångspunkten rande omständigheter och när författare vunnit med sin första bok. 
pour I'art-novellistiken och den rena för det stora misstaget. Den man- hans ödes glashus går i kras, står Just för att romanen är en det mö- 
realismen. Den begär åter program- liga huvudpersoner har vid skilje- han där SOm en sol- och vårman en dosamma, ärliga och tålmodiga al- 
och tendensböcker, böcker om stora vägen for sitt livsöde låtit sig lockas farl ig dubbelnatur, ia, nära nog en betets seger, ger den ms rätt t i l l  det 

glada hoppet att vårt land i Walde- människors bragder eller populära av en kvinna, medan han i själva mördare! 
handledningar i psykologi, psykiatri verket älskar en annan. For att be- Men vägen går uppåt trots allt. mar Hammenhög fått en ny förfat- 
och filosofi I den mån de unga ännu hålla fästmön griper han ti l l  undan- Berövade alla illusioner men stärkta i tare av van  hand vi  även i framtiden 
hålla ti l l  godo med romaner böra flykter, som så småningom utveckla kunskapen om det egna hjärtats un- kunna vänta betydande verk. 
dessa avspegla den kamp och strid sig ti l l  stora, ödesdigra lögner, vilka derfulla hemligheter, gå Esther och 

En reflex av denna inställning ti l l  triska påhitt. 

Han tvingas inse att, om 

själsliga 
Det Ehuru det ligger något av snobbism blir en man. 

Boken visar oss, vare Sig 

n U  skall jag berätta 
Om en pojkklubb i Norr- 
taping. Den är inte 
särskilt tar arbetslös 
ungdom den är väl 
snarare ägnad att i 
barndoms- och ung- 
domstid stärka sådana 
krafter, som om möjligt 
skall kunna övervinna 
arbetslösheten. 

Klubben har vuxit 
upp vid Fröbelinstitutet 
i Norrköping, från bör- 
jan under hägn och 
vård från en av dess 
lärarinnor, fröken Anna 
Holmberg. Han har 
barn och ungdom mel- 
Ian 7 och 17 år i sin 
klubb, Egentligen få de 
inte stanna så länge 
som upp till 17, men de 
be sig kvar, och det blir svårt att neka 
dem. Annars vill fröken Holmberg, a n  de 
så mycket som möjligt skola övergå till 
andra klubbar och sammanslutningar för 
att få litet större vyer och intressen. 

Klubben skaII vara en samlingsplats 
två à tre gånger i veckan, dit pojkarna 
kunna gå på eftermiddagen efter rift an- 
dra arbete. Somliga BY dem måste hjälpa 
till a h  försörja sig som springpojkar a h  
annat och få således ganska svårt att 
komma ifrån förrän fram emot kvällen 
D. v. s. den minsta gruppen 7-12 år får 
naturligtvis inte hålla på så länge utan 
skickas hem i tid! Det brukar vara unge- 
fär 20-30 pojkar, ja, ibland ända upp 
till 40. 

Vad Anna Holmberg framförallt vill 
väcka är eftertanke, men den framkallar 
han inte venom att ge goda råd och ide- 
liga förmaningar. Allt är lagt på själv- 
utveckling och frihet. Hon nekar aldrig 
pojkarna något, säger inte. att de bära 
sig tokigt åt och att det skall vara så 

eller så utan de få själva bestämma hur 
de vilja ordna det för sig. 

Genast när man kommer in i klubbrum- 
met faller deras stolta och friborna dekla- 
ration en i ögonen. På väggen står näm- 
ligen ett anslag med devisen: Vi  gör vårt 
bästa. Som valspråk ha de nu Sanning 
och godhet Och de följa de lagar, som de 
själva ha stiftat. 
I bortre delen av klubbrummet stå hy- 

velbänkar, där både radioapparater och 
bobsleighs ha sett dagen. Vid långbor- 
den är platser för två a h  två vid schack- 
bräderna. Men vad de egentligen syssla 
med under vinterkvällarna, är förbere- 
delserna till en fest, som do hålla på 
våren. Varje år välja de något ämne, 
som de kanske ha läst om i någon spän- 
nande bok eller sett på någon film. och 
detta ämne studeras noggrant a n  om- 
sättes så småningom till ett spel. Ett år 
hade de ett spel om vikingatiden, ett 
annat år om riddartiden, och ett tredje 
hette från olika tider», »Östgötapojkar 
som började med stenåldern till vil- 
ker de hade fått sitt ordförråd från 
Urakaipa I Heidenstams Svenskarna och 
deras hövdingar oCh gick fram t i l l  en 
präktig Karl XII:s buss. När de så ha 
bestämt rig för ett ämne, läser fröken 
Holmberg för dem om kvällarna all möj- 

i väg till biblioteken och 
p i  en hel del intressanta sa- 

göra de dekorationer och 
arbetet går undan med fart 

När de till riddarspelet skulle ha val- 
språk på sina sköldar, blev det huvud- 
bry för litet var. Efter noggrant betän- 
kande kom en och hade funnit sitt Det 

I r just om detta; och själva 

löd: Var alltid 
artig! Efter myc- 
ket sökande på 
biblioteken kom 
en pojke och 
Sade till fröken 
Holmberg: 

»Äsch, fröken, 
jug tycker att 
Ivanhoe hade 
ett sånt dumt 
valspråk!» 

»jaså. vad 
var det för "A- 

»Ä, det var 
nånting på la- 

got dd?. 

tin!» 
Under riddarspelet ville de ha en scen, 

där riddaren skulle vaka I kyrkan innan 
han drog ut i kriget Fröken Holmberg 
gjorde dem föreställningar om, att egent- 

ligen fick man inte skämta med sådana 
saker, och de skulle kanske inte kunna 
vara allvarliga. Men det slutade med 
nederlag för fröken Holmberg som 
vanligt! »Kar vi inte vara allvarliga?» 
utbrast en och kastade sig på knä fram 
för henne med skölden upplyftad, »se 
här då!» och han r i p  henne stadigt i n  
I ögonen. »Mar kan väl tänka på jungfru 
Maria!» tillade en annan för att tillför- 
säkra dem en överväldigande seger Det 
hela slutade med att de kopierade ett litet 
kapell från Nyköping och spelade scenen, 
som blev både högtidlig a h  allvarlig. 

En gång funderade de på att spela ett 
Luciaspel, men ingen ville förstås vara 
Lucia, och någon flicka ville de absolut 
inte ha in i sitt spel. Stycket blev inte 
uppfört på ett helt år, men till slut ma- 
des de, och en av pojkarna iklädde sig 

kvinnohamn, så det hela slutade Iyckligt 
men det hade tagit rundlig tid och 

För pengarna, som flyta in vid festen 
ett år samlade de också 50 öre i vec- 

kan bruka de sedan företaga en resa 
för att se på något, som de tycka är 
särskilt intressant Ofta göra de också 
exkursioner i trakterna kring Norrköping, 
där de leva tält- och lägerliv med Anna 
Holmberg mitt ibland sip nom den Ievan- 
de och alltid livssprudlande själen. Hen- 
nes högsta önskan är också att det på 
många ställer i Sveriges land skall upp- 
stå sådana här små klubbar, där ungdo- 
mens intressen kan samlas och Iedas, vär- 
mas och utvecklas till full blomstring 
under en förstående och öm hand. 

Att framlägga en utopisk önskan kan 
säkerligen ej vara av ondo. Den skulle 
i det har fallit VARA den, att all Sveriges 
ungdom böjde sig under den paroll, som 
Norrköpingspojkarna med heder gjort till 
sin: Sanning och godhet! Johan Falck. 

stor övertalningsförmåga! 



DET DIMHÖLJDA EUROPA. 
(Forts. från sid. I, 

bara blivit värre, e j  bättre. Mat ten och pressen i det land som fram- barn hem, Tysklands protest fastslogs i det förallt av förklariga men icke goda 
formulär för avrustning som skall skäl står emot avrustningen: Frank- 

inte endast tak över huvudet, när de äta framläggas för den allmänna kon- rike. Men där finnes fredsvilja inom 

samförstånd med föräldrarna kunna bju- ningskonvention »icke skulle röra ma åt det. Här på bordet där detta 
da sina vänner t i l l  en fest eller pratstund vid de åtaganden som länderna på- skrives, ligger en franska lärarnas 

gatorna demoraliserande tagit sig i tidigare existerande för- fredstidning. som har en upplaga 
på mellan 80 och 100,000 exemplar. dans- och andra offentliga lokaler — dit drag"  

även så måvga oskyldiga gå endast med 
tanke på att roa sig. Don delade bo- aldrig i n  på sade Tysklands ombud. miska kriget och bör klarlägga för 
staden enkelrummet med kokvrå eller greve Bernsdorf. Som vet sitt land denna stora grupp av lärare hur fä- 
rum och kök. kan just ej inbjuda till fest 
eller förtroligt samspråk en kväll knap- omgivet av militära fördrag. Sedan fänga äro Maginots gränsfästnin- 
past en söndag Ty på kvällen och nat. blev det frågan om att bestämma gar och hur vanmäktiga alla andra 
ten skall sovas. och på söndagen arbe- liden för den allmänna konferensen. fredsgarantier än samförstånd och 
tas i hemmet Greve Bernsdorf föreslog den 5 no- grannsämja. Det är inga små paci- 

F örsamlingen givit i uppdrag åt ningen utan vetenskapliga auktori- 

genom föräldraråd och göra rätt för sig, bilda hem tillfreds- snar tidpunkt som möjligt. Lord Under tiden fullfölja Amerikas 
föräldraföreningar. ställa och utveckla även andligs behov Cecil opponerade mot detta, och be- fredsvänner sin linje att fä kriget 

dit jag också räknar nöjesbehovet, An stämmandet av tiden överlämnades lagligt bannlyst genom internationell, 
lagstiftning och ha nyligen uppvak- 

enta Stater utförts ett Praktiskt och Det fälldes bittra och heta ord tat Hoover därom. Detta anses vara lön Som åtminstone rad hundratals flic- 

samarbete skickas beträffar medvetet samhällsvådligt i fördärvet och så be De mellan gräl av de världshistorisk båda representanterna, betydelse. ett Ju ett land kan stryka sitt namn från en ett steg Iängre än Kelloggpakten. ty 

raföreningar och fortsattes i föräld- 

Giv våra 

a h  sova. Utan giv dem hem, dit de i ferensen att en blivande avrust- franska folket, bara man kan kom- 

— En sådan konvention gå vi  Detta nummer är ägnat åt d e t  

Samarbete mellan Giv våra barn arbete vember nästa år med motivering att fistredaktörer som stå för upplys- 

hem och skola arbetslön kommissionen att fastställa en så teter. 

I över 30 år har i Amerikas För- låta ungdomen gå arbetslös eller tör en t i l l  Rådet. 

ra-lärare- (Parent-Teacher) förenin- skärmar man sig över resultatet längre man uppskjuter den Allmänna överenskommelse. men  en lag kan 
gar. vilka sedan samlades i en Na- konferensen. menade Bernsdorf, ju aldrig förklaras ogiltig av den som 
tional Congress of Parents and Tea- Lär våra barn nykterhet 

gefär 80 % kvinnor och nu räknar barnställningarna å biograferna kan rusta, så att de ha något på förslag Också en annan ganska djärv 
1 1½ miljon medlemmar. Under de se- det inpräntas hur ruinerande spritens in- innan möjligen en överenskommelse plan existerar bland den grupp som 
nare åren har man även på detta verkan är för vår kropp, vår ekonomi om minskning av rustningsbudgeten drev fram Kelloggpakten. och det är 
område sökt internationell kontakt. Och vårt människovärde kommer ti l l  stånd. att göra en kampanj för att Amerika 
så mycket naturligare, rom även i Sådant får man inte säga på en skulle s k r i v a  sina fordringar på 
andra länder samma tanke. samar- Bort med stjärnkulten 
betstanken, tagit form både i för. 

de allierade, mot det att dessa ginge 

äldraråd och föräldraföreningar eller mindre stjärnor vars namn i väldiga tyvärr riktigt. På den allmänna kon- rned på nedrustning' Detta skulle 
Föräldrarådet är kanske lättare format lysa från tidningarnas sportsidor ferensen lär man få höra militär- då kunna betyda en lättnad av de 

att åstadkomma. men den ena for- a h  vars prestationer inbringar furstliga makternas representanter förklara tyska betalningarna, t y  Tysklands 
men utesluter icke den andra. att världen får vara nöjd om det går europeiska fordringsägare skulle 

rare och föräldrar, så att förutsätt- fattare aldrig vågat drömma. 
ningar finnas för en allsidig omtan- , De unga flickornas ideal filmstjärnor- garna som ägt rum de sista åren. Så eländige i Nya Testamentet han som 
ke om barnets väl. Själva namnet na, ha i de flesta fall ingen annan upp. har man på det viset klarat sig un- fick sina stora skulder efterskänkta 
vill vädja t i l l  föräldrasinnet hos de gift i n  att bära upp lyxtoaletter att dan någon verklig nedrustning, Men och gick direkt och krävde sin gäl- 
vuxna och kan kanske därför ha en dansa. flirta. ibland rida och köra egen då ar det tämligen säkert att Tysk- denär. Man minns hur det gick ho- 
viss betydelse även det. Iyxbil. samt först och främst a n  se söta land gör en drastisk gest och bryter nom! Detta att köpa Europas ned- 

och förföriska ut. , 
dan konstituerades i Stockholm ett 
föräldraråd (med representanter för är våra barn respekt för människovär- ning til l att' det brutits från andra amerikansk idé Men den är ett ut- 

slag av den stämning som mer och 
mer griper de icke apatiska inom 

medicin, psykiatri, psykologi och det sidan. 

falken, att nu är läget sådant ah det 
pedagogik). På dess arbetspro- Dela inte människorna i klasser, sämre Sedan äro vi där igen, 

särskilt Psykologi den standard de hålla utåt Lär dem att 
Den enda möjligheten är att ett land, som vill fred, måste göra en 

varje hederligt samhällssnyttigt arbete uppskov av Allmänna konferensen stor handling rom rensar atmosfä- 
logi (närmast barnpsykologi) samt berättigar dess utövare att räknas till ger inte bara rustningsvännerna tid ren. 
diskussioner om välbehövliga refor- 
mer på uppfostrans och undervis- den b ä s t a  klassen och ingen födes utan även fredsvännerna. Visserii- Det är inte bara över Belgien det 
ningens område. Allt i överens- sämre skall också både : litteraturen gen ha de förra den officiella mak- ligger en giftdimma. Den är i allra 

högsta grad symbolisk utom det att reformen beslutade och överallt annars i livet varje duktig den har denna underliga karaktär av moniska utveckling Som mål och människa. varje hjältemodig handling all- 
därför med 

självverksamhet och tid belönas med penningar. ära Och över- förebud eller varning, som små hän- 
koncentration i arbetet som betyder ordnade platser Det ger en känsla av delser ibland ha, vilka bereda väg 
sefulla arbetsmetoder och medel, för de större. Elin Wägner 

orättvisa t i l l  alla de tusenden. vars dug- 

Då jag vid flera tillfällen utför- lighet och hiältemod aldrig blir känt. 
ligare behandlat frågan om de lät- uppsattat Och belönat. Och det inger 
tare genomförbara reformerna på tanken. att penningar a h  ära är det 
undervisningsområdet, vill jag här enda som är vart att eftersträva Turen- 

modersmålet. matematiken och de osynliga 
främmande språkens skrivning Men en människa. stor eller liten. I 

I alla dessa ämnen kräva psyko- känslan att ha fyllt sin Plikt, att ha. levat 
logiska hänsyn förändringar, som hederligt och redligt och att ha sin 
komma att resultera i bättre kun- bärgning tryggad är lycklig och har en 
skaper och större arbetsglädje, lycka som är väl värd a l t  eftersträva 

Till sist en tack till aura på för 
hennes utmärkta bok. Måtte våra lag- 
stiftare Iäsa den. Och måtte fattiga och 
självförsörjande gifta a h  ogifta. mödrar 
Och ensamma få tillfälle att läsa den. Den , kan bli en varning för de unga och kom- 
ma oss äldre att se med mildare ögon 
på de olyckliga offren för mannens ego- 
egoism för drifter och för olyckliga omstän- 
digheter. 

chers ( i  U. S. A, äro lärarna t i l l  un- Både i skolan a h  på de så populära 
bättre tid få makterna på sig att bryter den 

Giv våra barn andra ideal än de större offentlig konferens, men det är nog 

Ett honoar. om vilka en mänsklighetens väl- 
föräldraråd bör bestå av läkare, lä- görare. en läkare uppfinnare eller för- 

att stoppa den ökning av rustnin- knappt kunna bära sig åt som den 

För något mer än en månad se- Versaillesfördraget, under hänvis- rustning för pengar låter som en bra 

gram skall upptagas upplysning och bättre beroende på inkomster och 

endast nämna, att de gälla ämnena: den måste ständigt förbli bland de små 

Karin Hammar 

, Mader är arbetarklassen 
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