
Tjeckoslovakiet instämmer med 
Frankrike, men England intar en Tuppfjät och sjumilastövlar. vinna a n d r u m  i  s t r i d e n  och att vinna andrum I striden och före- 

bygga drastiska åtgärder frdn 
Frankrikes sida, genom att få båda 
parternas samtycke att frågan om 

stövlar.» den planerade tullunionens laglighet 
Maurras i I'Action Francaise 24 Delegaten Muhammed Ali vid skall behandlas av Folkförbundsrå- 

det och, om så befinnes nödvändigt, 
av Fasta domstolen i Haag. 

diplomatisk sida. Osterrike är icke Det är säkert bra att det finns ett 
kunde vänta. Professor El i  Heck- en stat med handlingsfrihet. Den internationellt forum att hänskjuta 

Historien om den tysk-österrikiska scher betecknar också tullunionen måste köpa 1922 års finansiella svåra frågor till, sådana som t. o. m. 
tullunionen är mycket intressant. som den första handlingen efter hjälp frdn Nationernas förbund med kunna sätta freden i fara. Men svå- 

Det är ungefär tre veckor sedan många års förgäves prat om eko- Iöftet att icke avsluta några fördrag righeten är här den, att rådet till stor 
världen överraskades av ett tillkän- nomisk nedrustning. Hans argu- som rubbar dess ekonomiska obero- del är sammansatt av direkt intres- 
nagivande från Tyskland och Orter- ment för sådan isolerad ekonomisk ende. Dessutom ha både Tyskland serade parter och att Frankrike re- 
rike att dessa staters regeringar träf- avrustning är. att den var nödvändig och Osterrike av segrarmakterna ut- dan fastslagit som sin mening aft 
fat förberedande avtal om att ingå för att sätta in en motsatt tendens tryckligen förbjudits alt ingå en tullunionen är ett traktatshrott, me- 
en tullunion. Det betydde att varu- mot del pågående tullkriget, d& in- union. Briand förklarade i ett vred- dan Tyskland lika bestämt förklarat 
utbytet mellan de två länderna skulle ternationella överenskommelser icke gat tal som han höll då tullunionen att det icke är fallet.' 
bli fritt. och att de utåt mot andra lyckats. Den argumenteringen kun- blev bekant, att han tidigare satt Det är möjligt att här föreligger 
länder skulle ha precis samma han- de direkt överflyttas till det politi- Stopp för agitationen för union ge- traktatshrott, rent bokstavligt. Men 
delspolitiska ställning. Tyskland- ska området och användas för att nom att hota med krig. Dess mera hur är det möjligt att hålla på för- 
Österrike skulle sålunda bl i  ett en- försvara ett lands eller två länders förbittrad var han nu att planerna dragens helgd och respekt för lag 
hetligt ekonomiskt område. Samti- självständiga avveckling av kigsbe- kommit fram i ny form. och löfte, när förutsättningen och 
digt som de offentliggjorde sin över- redskapen. Briand ivrar ju för en ekonomisk hotten för dessa fördrag är ett krig 
enskommelse, förklarad,: de båda re- Emellertid har saken en politiskt europeisk union, men han ogillar och ett kr ig som slutade med abso- 
geringarna att det sto- skarpt att Tyskland lut seger och nederlag och med en 
de andra länder fritt och Osterrike handlat dikterad fred, som icke ens före- 

i hemlighet, då deras gicks av fredsunderhandlingar? 
representanter haft till- Hungersnöd i Tyskland och Orter- 

I STOCKHOLM HAR BILDATS att ansluta sig och 

arbete mellan yrkeskvinnor, en un? fria cirkeln. fälle att inviga Briand rike och ingenting annat avtvingade 
en klubb för internationellt sam- alltså vidga den tull- 

under förtroliga sam- ]u underskrifterna på Versailles- och 
manträffanden som ägt S:t Germain-fördragen och sedan på 

deravdelning till den frdn Amerika Österrikes utrikes- 
utgångna sammanslutningen 
»Business and professional women». rum. »Här sitter vi till- Österrikes överenskommelse med 

minister dr. Schober för- 

samman och diskute- Folkförbundet 1922. Att det skedde 
Syftet med denna förening är inbör- klarade att Tyskland 

rar Europas ekono- under våldsam inre protest veta vi. 
des hjälp i olika former,upplysning och Österrike i 

miska framtid och ni Hade inte freden med Ösrterrike va- 
och kommersiellt utbyte, kontakt mel- detta steg att un 

säger inte ett ord om rit så grym och dåraktig, så hade 
or. Särskilt handla självstän 
sakna hittills inbördes, emedan in- 

att ni planerar en åt- detta land inte behövt lova vad det 

idaritet. fast 
gärd på detta område, lovade för att få en finansiell hjälp 
och en som dessutom i sitt olidliga läge. 

vit gjort vid de pan- 

är traktatsvidrig.» Det måste ju vara en grundskill- 
det faktiskt redan finns otaliga. europeiska konferen- 

nad mellan påtvingade och frivilliga 
ser som hittills hållits, 

N A R  DETTA LÄSES har ett 
stort diskussionsmöte i van- överenskommelser tycker man, en 

artsfrågan ägt rum på Gillet i Stock- skillnad som även den fasta domsto- 
lens medlemmar måste ta med i räk- holm. Det går av stapeln på tors- 
ningen. Annars är den internationella dag. Som inbjudare stä Svenska 

rätten på sidan om verkligheten. 
Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges 

Två yttranden under den franska 
Socialdemokratiska Kvinnoförbund. 
Svenska Kvinnors Medborgarför- 
bund, Vita Bandet och Fackliga debatten äro särskilt upplysande. Det 
Kvinnl. Samorganisationen samt Omkring 3,000 nya patienter tas den, och det är här som den funnit patientens personliga och sociala ena är Briands: »den dag då man 
föreståndarinnan för Unga Kvinnors inte kan räkna med ett lojalt upp- varje år in på de svenska sinnessjuk- sina största uppgifter. 
Värn. Advokat Eva Andén och d:r husen. Det betyder att det i denna ker att redan på ett tidigt stadium ta Det finns särskilda anstalter, i fyllande av ingångna förpliktelser 
Andrea Andreen-Svedberg inleda dis- stund finns minst 30,000 människor, hand om de psykiskt sjuka ute i de- vissa fall sänkilda avdelningar vid existerar det varken skydd eller sä- 

som under loppet av de närmaste tio ras vanliga omgivning, för att kom- sinnessjukhusen men ännu oftare vid kerhet längre». Därmed menas a t t  kussionen. 

åren komma att intagas på sinnes- ma tillrätta med de olika faktorer, de vanliga sjukhusen, avsedda för Frankrike baserar sin tillvara på E ning har den 1500-åriga monar- sjukhus och som redan nu äro be-' ofta i själva miljön, som orsakat värden av psykiskt sjuka, innan de- sina fredsdiktat. Det andra, som 
kien Spanien genom en hänförd och stämda för detta öde. Dessa siffror. eller bidragit til l sjukdomen. Särskilt ras sjukdom slagit ut  i sinnessjuk- ä r  klarare och går djupare ner i de 
oblodig revolution blivit republik. höga i och för sig och ännu högre betydelsefull är denna förebyggande domarnas svårbotade former underliggande motiven för den fran- 

Vidare observations- och upplag- ska upprördheten fälldes av rojalis- sökt att åteställa den författning sinnessjukhusen i förhållande till äro antalet ingalunda platser ena- på Professor Viktor Wigert har, ef- 
han 1923 övergav till förmån för en ningsanstalter, där patienterna be- ten Maurras i I'Action Francaise. 
fascistisk regim, har nu efter valen, stående för Sverige. Ungefär sam- ter en studieresa i Förenta Staterna hällas endast viss tid, för att sedan Han sa: Europa måste förbi; oenigt, 
som betraktats som en folkomröst- ma proportioner gälla också för an- i fjol - i samband med den stora sändas til l olika specialinstitutioner. annars blir del tyskt. Ur alltsam- 
ning för eller emot monarkien och dra länder, t. ex. Förenta Staterna. konferens för psykisk hälsovärd, som En av Mental hypiene-rörelsens man talar den sjukliga skräcken för 

lik$^^^ majoritet,lämnat landet. Och det är just i Förenta Staterna 
Den borde ju Tyskland 

Som konselipresident inträder re- med dess väldiga folkmängd, som ägde rum i Washington i maj förebyggande arbete bland barn, ett ha räknat med och skött saken klo- 
publikanen Zamora direkt kommen den Det tycks fattas den tyska 
från fängelset, dömd som folkupp- fram: Kan någonting göras för att Medicinalstyrelsen givit en intres- lindrigare former av psykisk sjuk- diplomatien den hjärtats överlägsna 
viglare. genom ingripande på ett tidigare sant redogörelse för några av den dom. sådana fall som med ett ge- begåvning, som är en hjälp att för- 

stadium avvärja katastrofen för des- amerikanska rörelsens försök och mensamt namn bruka betecknas som stå hur man hör handskas med sina sa tusentals människor? erfarenheter. problembarn. För dessa finnas väl medmänniskor, om de bo vid Quai 
Denna uppgift har varit grund- Man har i Förenta Staterna kli- utrustade och skötta polikliniker d’Orsay eller Downing Street eller 

läggande för den rörelse, som un- niker för psykiskt sjuka sam i nära med socialt och psykologiskt utbil- hemma mitt over gatan. 
der namn av Mental hypiene-rörel- samarbete mellan läkare och social- dade medarbetare. Med hänsyn till Men för det är det väl ändå bra 
sen uppstått i Förenta Staterna. Rö- arbetare betydelsefull »det allmänna bruket av okloka me- hårt att det tuppfjät som med lull- 
relsen för själslig hälsovård. Dess verksamhet. Särskilt v ikt ig ä r  den- toder vid behandlingen av brottslin- unionen faktiskt togs mot ett enat 
arbetsmetoder ha väckt stort intresse na när det gäller att återinpassa pa- gar och kriminella och det faktum Europa, skall i en frihandelsvänlig 
och uppmärksammas numera också tienterna i samhället och ge dem, att en mycket stor procent kriminella stockholmstidning. låt vara blott som 
i andra länder. . . som inte längre behöva sjukhusvår- börja sin brottsliga bana i ungdo- etikettsbrott, jämföras med Musso- 

sitt ursprung frän en 1908 utkom- som är nödvändigt. Det är intres- i brottslighet genom brist på klok- Till och med tuppfjäten kosta 
men bok av mr. Clifford Beers, bör- sant att erfara vilket oerhört arbete het och förståelse frdn föräldrar och strid och bli tillbakaslagna i Europa. 
jade med att reformera sinnessjuk- och vilka kvalificerade krafter som lärare», tillmätas dessa polikliniker I nästa n:r återkomma vi till de 

indiska sjumilastövlarna. husen. Men snart utvidgades verk- bestås t i l l  de grundliga undersöknin- eller hjälpbyråer stor vikt. 
samheten till den förebyggande vår- gar som utföras för att klarlägga - 

»Indien har tagit på sjumila- »Europa måste förbli söndrat, 
annars b l i r  det tyskt.» 

mars 1931. Rundabordskonferensen år lom. 

1. och emedan Österrike inte längre 
Europa. 

Vad har hänt? 

denna möj- genting påtagligt bli- 

. Man försö- förhållanden. 

FTER LÅNGA TIDERS spän- 

vård, när det gäller barnen. 

med 3,000 deltagare frän 50 länder förnämsta uppgifter är som nämnt Tyskland. 

frågan starkast har kommit 1930 - i Meddelanden frän Kungl. arbete, som huvudsakligen gäller kare. 

utöva en 

Mental hygiene-rörelsen som leder den, den övervakning och det stöd men samt att mänga barn drivas ut linis bombardemang av Korfu. 

Elin Wägner. 

Själslig hälsovård. 



Förenkla ej problemet! 
Aven en kort tids vistelse i Tysk- 

land låter en främling känna hur 
luften är laddad till bristningsgrän- 
sen. Dagliga sammandrabhningar 
mellan de båda ytterlighetspartierna, 
nationalsocialister och kommunister. 
Och när Hitlergruppen spricker, då 
väntar kommunisterna tillökning i 

lan mord, slagsmål och hetsjakt. 
Miljoner sina revolutionära leder. Dessemel- 

Massmöten av stor suggestiv 

liga marscher utan melodi. utan slut- 
Det är två saker som för närva- ackord. Eggande, eggande. Se hur 

rande tar allmänhetens stora intresse de sträcka sina knutna händer ut  
i anspråk. Det ena är björnen, som t i l l  halsning. Samma heta luft på 
spårats i Roslagen, och som man nazis möten. En ungdom beredd 
t. o. m. misstänkt för att vara hol- a t t  följa sina ledare, vart det sen bär. 
sjevik. Det andra är Kreuger & Gemensamt för båda grupperna 
Talls årsberättelse. Den förra har är deras fnysande förakt för de sty- 
jagats, som brukligt är med en så rande partierna. Nationalsocialis- 
misstänkt individ, den senare har tema hånar centrum som vill låta sig 
behandlats med al l  den aktning, som stödjas av marxisterna och dessa få 
tillkommer ett företag med miljon- i sin tur avbasning av knmmunister- 
vinster. na för att de stödja det reaktionära 

c:a 122 miljoner kr. mot c:a 108 Jakob Wasserman har i sin sista 
miljoner kr. föregående år, d. v. s. bok Etzel Andergast lämnat en bred 
14 miljoners vinst i s. k. depressions- och spännande skildring av det fe- 
tider, och utdelningen inom bolaget bertillstånd som rasar i samhälls- 
blir liksom förut 30 % Intet under kroppen. framför allt bland ungdo- 
då att denna årsberättelse väckt Stort men. Ungdomen, skakad av kosmi- 
uppseende och livligt intresse både i ska krafter, begär trots sin skenbara 
Europa och Amerika. Ti l l  årsberät- självständighet ledare och ledning. 
telsen hör en översikt över den eko- Den ställer stora personliga krav på 
nomiska kris, som för närvarande sina ledare. Ve den som sviker de- 
drabbar hela världen (utom Kreuger ras tilltro. 
& Toll) och antaganden beträffande En betydligt lugnare atmosfär mö- 
dess orsaker. Professor Cassel, som ler den resande redan vid Stettiner 
visserligen uttrycker sin beundran Bahnhof, Nordens sista utlöpare. 
för firman ifråga, dess utveckling Man ser åter hemlandets tidningar 
och dess ekonomiska uppläggning, och får veta vad som hänt. Jag mö- 
har likväl ytterligare påvisat, att de ter Tidevarvets sista nummer och Iä- 
tyska skadeståndsbetalningarna, som ser med intresse om det möte av icke 
huvudsakligen hamnat i Frankrike partipolitisk art, som skildras av fru 
och U. S. A., givit dessa länder ett Wägner, där krigets anledningar 
överskott av guld, som inverkat stö- diskuterats och resolutioner fattats 
rande på handelsbalansen. Detta om förutsättningarna för en nordisk 
faktum förbigås i Kreuger § Tolls insats på nedrustningskonferensen 
årsberättelse. år 1932. 

Det är naturligtvis ytterst vansk- 
av den storartade vinsten. planera ligt att yttra sig am en konferens 
tändsticksarbetarna från Sverige och vars deltagare och förutsättningar 
andra länder en konferens för att man icke känner. Den kan ju ha en 
dryfta bättre arbetsföhållanden. Ar- utomordentligt stor betydelse för de 
betslösheten inom tändsticksindu- enskilda individerna. Jag vet av er- 
strin har sedan Iång tid tillbaka varit farenhet hur givande ett interskandi- 
stor. naviskt grupparbete kan vara - jag 

Del är en bjärt motsats mellan 30 behöver endast påminna om de ock- 
% utdelning på aktierna, 14 miljo- så i Tidevarvet omnämnda sedan 
ners vinst för bolaget och arbetarnas flera år upprepade mötena mellan 
ersättande med maskiner och därav radikala kvinnor från de skandina- 
följande arbetslöshet. Systemet är viska länderna med diskussioner 
snillrikt, men om det vore fullkom- över brännande frågor, icke minst 
ligt, skulle det inte endast skaffa krigsfrågan. 
pengar utan också bröd. Vilket är Jag underskattar sålunda icke be- 
huvudsaken. Ty  penningen är icke tydelsen av en sådan sammankomst 
ämnad till självändamål som den på Ekered och har ingen 

opposition a l t  anmäla mot de där 
fattade resolutionerna. Men mot 
diskussionerna om krigets orsaker 
tycks mig det starka byggandet av 
sin församling på Nationernas För- 
hund vara alt alltför mycket för- 
enkla problemet. Inte kan ett aldrig 
så olympiskt beslut i Nationernas 
Förbund bota den febersjukdom. 
vars explosiva symptom vi stå lam- 
slagna inför. Man har svårt att tro 
att räddningen skall kamma den vä- 
gen. 

Något nytt vill födas fram. men 

eller bröd kraft. Hör kommunisternas under- 

Kreuger & Tolls vinst uppgår t i l l  centrum. 

Samtidigt som världen imponeras 

- 

Är våld ännu högsta 
trygghet för kyrkan? 

ilet mondäna Genève blir säkert icke Det har återigen gällt den fjärde 
dess modersköte. Det måste gå ge- punkten i det ekumeniska samarbe- 
nom en inre process, som var och tets s. k. Eisenachresolution, förut 

omskriven i Tidevarvet i samhand 
en obönhörligt underkastar sig. med biskopsmötet sistlidne januari 

Den fulländade tekniken även ich dessförinnan med fredsdagen 
inom krigets område kan endast be- den II november. (N:r  47 f. 1930 
härskas och besegras av den inifrån och 6-7 f. 1931.) 

frigjorda och övertygade människan. mötet har nu efter en het  och spän-  
nande debatt förkastat biskopsmö- 
tets omformulering av denna punkt. 
den som börjar så: »Rättsordningen 
är ett Guds verk, och det är kyrkans 
plikt -» och slutar: - »måste där- 
för den kristna kyrkan i de skilda 

, eller icke. länderna enigt och orubbligt hävda 
en dylik förbindelses ovillkorligt för- 

Åtta kvinnoorganisationer i Upp- pliktande kraft,. Antagen är i stäl- 
sala hade gemensamt inbjudit till ett let Eisenachresolutionens »vädjan 
upplysningsmöte i va artsfrågan, till vederbörande myndigheter i alla 
som hölls I måndags i Slottskällans kristna kyrkosamfund alt i tydligaste 
teater i Uppsala. Genuin att till ordalag förklara sin vilja att icke er- 
sista plats fylla lokalen visade den känna något krig eller uppmuntra 
uppsaliensiska allmänheten sitt in- sina landsmän alt göra tjänst i nå- 
tresse för frågan Och för de båda got krig, om deras land tillbakavisat 
talare. som Inbjudarna förvärvat, ett erbjudande att hänvisa tvister till 
advokat Hugo Lindberg och, doktor skiljedom». 
Gerda Kjellberg frän Stockholm. Det kyrkliga mötet har alltså icke 

Oppositionen mot lösdrivarlagen - som teol. kand. Signe Nilsson 
är nästan lika gammal som lagen uttryckt det - haft modet att vilja 
själv, sade advokat Lindberg. I år- gå in I historien med samma beslut 
tionden har en omarbetning stått på som biskopsmötet. Just om detta rör- 
dagordningen, men de ändringar som de sig, Om vi lyssnat rätt, diskussio- 
föreslagits, ha mest bestått i ett änd- nen i huvudsak. Den mening sam 
rat och vackrare ordval, som emel- kom ärkebiskopen till hjälp i hans 
lertid i sak ingenting förbättrat. strid för eisenachformuleringen ta- 
Samma anmärkning som riktats mot lade ungefär så: Vi vilja ej, vi kun- 
1885 års lösdrivarlag kan med fullt na ej meddela vårt folk därhemma, 
fog göras mot årets förslag till van- att inom kyrkan intet hänt och in- 
artslag, nämligen att försörjnings- tet rört sig sedan 1914. 
frågan är det avgörande. Det är Men antagandet av Eisenachreso- 
medellösheten man straffar och man lutionen köptes med ett tillägg det 
åstadkommer på det sättet en klass- s. k. Cullbergska: »Härmed har prin- 
lag, som hör vara ovärdig vår tid. cipen om nationernas försvarsplikt i 

Den väldiga mängden nya nämn- andra än nu berörda fall e ]  blivit rub- 
der, skyddsnämnderna. de tjugufem bad.» 
nya domstolarna, skyddskollegierna Man blir stum av häpnad. Det 
och den massa nya anstalter, som har alltså icke hänt sedan 1914, att 
miste bl i  en följd av det nyn försla- man lärt - om ej ur kristen synpunkt 
get är en jätteapparat som drar myc- så ur varje dags praktiskt-tekniska 
ket arbete och stora kostnader, men erfarenhet under världskrig, freds- 
med allt skäl kan man fråga sig: slut och tiden därefter, att det icke 
kommer den åsyftade förbättringen längre gives någon skillnad mellan 
av klientelet att motsvara ansträng- försvarskrig och anfallskrig! 
ningarna. Ilet är ofattligt att Soc.-Dem:s 
betshem t. ex. kräves verkligen att ledare ur fredssynpunkt kan känna 
han kan rannsaka hjärtan och njurar. sådan glädje över Nathan Söder- 
Dar lever den omhändertagne in- bloms seger - med det Cullbergska 
stängd, med ordnade mattider, ord- tillägget. Vi  tro att ärkebiskopen 
nat arbete. bestämda tider för vila själv känner mindre glädje. 
och frihet och så beqär man att han 
skall kunna visa upp, hur han tänker 
uppföra sig och försörja sig sedan 
han släppts ut  och kommit in i det 
yttre och fria livets oregelbundenhe- 
ter igen. Anstaltsledarens antagan- 
de om denna sak är det sam skall 
avgöra - fri eller fången. 

Advokat Lindberg underströk att 
motståndarna mot ilet nya förslaget 
ingalunda eftersträva att otukt, lätt- 
j a  och andra former av samhälls- 
vådlighet skulle fritt få passera. men 
ingripandet måste ske under betryg- 
gande garantier. Det föreliggande 
förslaget är  fortfarande en rest från 
strafflagens forntid. med sinn vaga 
begrepp, misstankar. antaganden 
etc. Vi  behöva inte längre en lös- 
drivarlag eller vanartslag, ty andra 
områden av lagstiftningen har gått 
lösdrivarlagstiftningen förbi. De 
flesta av de förseelser, som skola 
falla under vanartslagen äro redan 
inringade av lagstiftningen på andra 
områden. 

D:r Kjellberg tog upp den del av 
vanartslagen, som avser det sedes- 
lösa levernet. Hon strök eftertryck- 
ligt under, hur ineffektivt och oprak- 
tiskt det nya förslaget - liksom alla 
de föregående - ställer sig när det 
gäller osedlighetens bekämpande. En 
paragraf, en nämnd som är tillsatt 
att vaka over denna paragraf, har 
aldrig avskaffat och kan aldrig av- 
skaffa osedligheten. Vissheten Om 
detta dikterade professor Johanssons 
ord, som han på sin tid uttalade i 

Ada Nilsson. - 

Vanartslag 

Av ledningen för ett ar- 

. 

samhand med reglementeringskom- 
mitténs arbete: En individs ansvars- 
känsla höjes inte genom att en an- 
nan individ skickas bort till tvångs- 
arhete. Samma visshet tyckt ha för- 
anlett Socialministerns yttrande i k. 
propositionen, att lagen skall tilläm- 
par endast i begränsad omfattning 
och när det gäller svårare fall. 

När man vet hur nämnder tillsät- 
tas, svårigheten att få folk. omöjlig- 
heten alt kunna hinna med och för- 
må något individuellt och djupgåen- 
de hjälparhete, slår det en som orim- 
ligt, att vi genom inrättandet av en 
massa nya nämnder skulle komma 
till rätta med det sedeslösa levernet. 
Den enda väg som står öppen är den 
enskilda hjälpverksamhetens, det en- 
skilda initialivet och intresset. 

D:r Kjellberg berättade från sin 
mångåriga praktik rom läkare vid 
S:t Görans poliklinik för könssjuk- 
domar några exempel på vad den 
enskilda hjälpverksamhetens repre- 
sentanter kunna åstadkomma. Det 
fordrar ett personligt intresse och en 
villighet att göra sig besvär. som 
aldrig en nämnd skulle kunna åstad- 
komma - det ligger i sakens natur. 
Alltså: fram för ett kraftigt under- 
stödjande av den enskilda hjälpverk- 
samheten, men inrätta inga nya 
nämnder. 

Efter föredragen var tillfälle til l 
diskussion. Ingen röst höjdes till 
vanartslagens försvar. 



Dramat i Stuttgart. 
D e n  I 9  

f e b r u a r i !  
I 9 3 I utfär- 
dades i Stutt- 
gart häktnings- 
order pi de 
båda därstädes 
praktiserande 

Iäkarne. fru El- 
se Kienle och 
hr Friedrich 
Wolf, båda be- 
skyllda för att 
gemensamt och 
i syfte att ge- 
nom upprepade 
brottsliga hand- 
lingar förskaffa 
sig en ständig 
inkomstkälla, 

ha bedrivit yr- 
kesmässig fos- 
terfördrivning. 
D:r Kienle skul- 
l e  i omkring 
hundra fall. sä- 
ges det, ha mot 

Open Door' 
i Sverige. 

mans med blommor. Hon låter över- En svensk avdelning av den öpp- 
lämna allt till fängelsemyndigheterna. na dörrens international - Open 

Den 27 mars: Fängelselä- Door - har bildats vid e n  möte i 
karen förklarar att d:r Kienle är frisk Stockholm i förra veckan. Till med- 

lemmar i styrelsen för den svenska 
och mycket väl kan reda sig utan fö- gruppen valdes advokat Eva A ~ ~ I ~ ~ ,  
da ytterligare 14 dar. Två timmar se- fru Elisabeth Dælander fröken lnge- 
dan detta meddelande spritts genom borg Walin. fröken Gertrud Berg- 
pressbyrån faller d:r Kienle i en lång ström, d:r Karin Kock. fru Maria 

k e n  S ig r id  Marké, fröken Anna 
igen, och förklarar nu att hon är svag Aticrgsson. iii ordförande utsågs 
och medtagen. Detta ger fängelsedi- fröken Ingeborg Walin. 
rektören anledning att be honom Den svenska Open Door-avdelnin- 
överföra d:r Kienle från fängelset till gen vill liksom sinn förebilder i an- 
ett sjukhus. På sina advokaters råd dra länder arbeta för de förvärvs- 

arbetande kvinnornas ekonomiska 
vägrar fru Kienle att Iåta sig över- frigörelse, för en på rättvisa grun- 
förar til l sjukhus. Fängelsedirektö- dad skyddslagstiftning. Den anser 
ren rasar mat advokaterna, som valla att när det gäller barn och ungdom 
honom svårigheter. De förklara emel- särlagstiftning i fråga om arbete är 
lertid att de icke äro där för hans nödvändig, men att vuxna kvinnor 

i lika stor utsträckning som vuxna 
skull. Advokaterna hämta undersök- män böra få välja sitt arbete EjälYn 
ningsdomaren. Denne kommer. Hål- och själva bedöma om och när de 
ler på överförandet till sjukhus. Ad- höra avsta från förvärvsarbete. Över 
vokalerna uppmana honom att sätta huvud skola alla bestämmelser, som 

sig i förbindelse med »Oberstaatsan- avse arhetet, sådan avlöning tid för 
arbetet, tillstånd t i l l  inträde i och ut- 

walt» i och för frigivning. Långa bildning för yrket eller tjänsten, vara 
telefonsamtal. Intet beslut fattas. grundade på arbetets natur och icke 
En tjänsteman klagar: »Här har  jag Pa den arbetandes kön. 

I ett uPProP som av inbjudarna 

vanmakt, Fängelseläkaren tillkallas Waller, fröken Beda Cederborg, frö- 

Wolf talar, i Stuttgart i sex stora lo- väntat i tre timmar, kunde gjort nå- 

skickat patienter til l henne. Häktning i Berlin. Överallt fordrar man d:r tat i sex veckor, säger d:r Kienle, på utsänts till mötet påpekas flerfaldiga tillfällen till genomgående av kur- kaler på samma kväll, i Mannheim, got annat i stä llet.» - »Jag har vän- 

ställigheten, som på svenska arbets- ser. som icke voro öppna fbr h i n -  
på detta förberedande stadium av af- Kienles frigivande. Samma begäran att få ta upp min praktik igen.. D:r områden göra sig gällande till kvin- nor, fingo männen inom vissa verk 

större möjligheter till befodran än fären motiveras med att fara för från kvinnoorganisationer av olika Kienle är nu ytterst medtagen. 
flyktförsök från vederbörande före- slag. Men d:r Kienle, som icke be- för det yttersta gör hon sitt testa- Det och sig olika uttryck. Antagan- kvinnorna inom samma verk,och så 
ligger, liksom att bevismaterialet gär bättre än att få i offentlighetens mente. Detta på fredag kväll. hetslagen uppsköts år efter år utan strävan att vinna bättre anställning. 
skulle kunna undanröjas (Fluchtge- fulla ljus kämpa för sin sak, som Den 28 mars: Fru Kienle några giltiga skäl. När efter lång, Så är det de upprepade försök, 
fahr. und Verdunkelungsgefahr). Svimmar u p p  tålig väntan å kvinnornas sida lagen som gjorts och alltjämt göras, att 

äntligen trätt i kraft. blev det emel- hindra gifta kvinnor att kvarstå i 

beslut lertid snart nog tydligt,att där man statstjänst och kommunal tjänst.Att 
författare, kommunist och starkt so- g i t  t i l l  uppredandet av fallen och be- går ut på att hon endast tills vidare på olika sätt. Genom meriterande få lämna tjänsten är redan nu en e j  

ändring av den ryktbara § 218 i tyska till polismyndigheterna, hon hålles Genom pressbyråns meddelande får fattning bereddes kvinnorna, och Icke alltid går striden ad öppet 
fram. Stundom tar den form av en 

strafflagen. Tendensstycket »Cyan- strävan att »beskydda» kvinnorna. fortfarande kvar i fängelset med tal man dock intrycket att hon utan vi- 

kalium» har spelats över hela värl- om Flucht- und Verdunkelungsge- dare blivit försatt p å  fr i  fot. som intogs av professor Forssner Under förebärande av att kvinnor 
den, även här i Stockholm. Det gär fahr. Samma kväll stod kommunistiskt och säkerligen tillämpats av flera skulle verka demoraliserande för 

sjömän på båtar i långseglats, har även på bia. Den kände författaren Friedrich möte på tiotusen personer. Tillkän- operatörer i vårt land. 
väcker ett oerhört uppseende. Myn- Wolf har man ej vågat hålla fängslad, nagivandet om d:r Kienles frigivan- man år efter år sökt få till stånd ett 

digheterna försöka förgäves vanda säger Berliner Tageblatt. men »Eine de mottages med jubel. Protest mot Tyskland för övrigt. Varför då detta lagförbud mot andvändning av kvin- 
saken så att detta är en kriminal- unbekannte Frau» - en okänd kvin- den föreslagna pansarbåten B. bryska uppträdande av polisen? Ja, Idngdistansresor). Samtidigt har 
sak. som ej  har någon politisk inne- n i  - som Else Kienle, henne vågar Följer så till slut en fullständig det måste säkerligen ses mol bak- man emellertid glömt att påpeka, att 
börd, inte ens för d : r  Wolf, men den- man hälla kvar i fängelset och där- kapitulation frän den Würtemberg- grunden av det politiska läget i Tysk- enligt samrna betraktelsesätt städer- 
ne ropar ut ur fängelset: Detta är till utbreda allehanda förklenande ska läkarekammaren, som samman- land. Den Würtembergska regerin- skorna på båtarna troligen i lika hög 
en politisk sak. Det gäller ej min rykten om henne. träder den 29 mars. Enhäl- gen är klerikal-fascistisk. Den kan männens moral. Ha dessa strävan- 
person, del gäller saken. l7 mars meddelas of- l igt anser man att det är nädvändigt e j  gärna underlåta att ta hänsyn till den månne något sammanhang med 
kamp mot § 218! alt vid de medicinska indikationerna påvens encyclika. Där uppmanas ju att kockplatserna äro mycket efter- 

160-180 stycken. 
strävade av män, under det a1t det 

na vackla. Wolf erbjuder frihet mot Kienle hotar med hungerstrejk, hänsyn far t i l l  patientens ekonomiska betänka sin skyldighet att skydda mindre väl avlönade städningsarbe- 
en borgen av 40,000mk. Avslag. förhållanden. En ändring i denna det oskyldiga livet under moderns Emellertid är det inte endast i 

Den 25 februari har Iö- D e n  I9 mars: Officiellt med- riktning av § 218 bör genast ge- hjärta, och ej utlämna det i läkarnas England - där Open Door grun- 
sensumman sjunkit til l 25,000 mk. delande: Denna hotelse behöver man nomföras. Man yrkar dessutom händer. E j  under några omständig- dats - som kvinnorna slutit sig till- 

ej ta allvarsamt då fru Kienle,dag- sammans mot skyddslagstiftningen. Fortfarande avslag. större hjälp till havande kvinnor och heter! 7 Aven i andra länder ha avdelningar 
Vidare komrner nationalsocialister- Den 27 februari, skift- bildats, Danmark har redan sin 

ligt lomstolsutslag. Kienles begäran sp r ides  D:r Kienle har ej en sådan Allt detta efter de officiella akter- nas uppfattning i befolkningsfrägan, Open Door, en internationell konfe- 
om försättande på fri fot avsläs, Wolf karaktär att hon skulle kunna genom- na, offentliggjorda av d:r Kienles som tydligt framgår av det lagför- rens har hållits, och en andra konfe- 
åter blir f r i  mol 10,000 mks borgen. föra en dylik åtgärd. slag de framlade 1930, där del heter: rens äger rum i sommar i Stockholm 
Han går med därpå för att kunna en 2I mars: Kienle 17--21 aug. Konferansen efterföljes 

organisera propagandan bättre. börjar sin hungerstrejk. Hon har så- rande i Stuttgart för att rätt kunna nens skada på konstlad väg minska av en studievecka i Sigtuna med 
övermedicinalrådet lunda suttit häktad över en månad. latta den hart när olidliga spännin- tyska folkets naturliga fruktsamhet, frågor, som beröra kvinnornas ställ- 

Schmidt lämnar »ett förhandsmedde- Hennes advokater ha ej kunnat få gen i den ojämna kamp som fördes skall straffas för rasförräderi med ning i förvärvsarbetet. 
lande» att det finns ungefär 320 meddelande om en Preciserad an- mellan det vällovliga samhällets alla tukthus och i särskilt svära fall med 
misstänkta fall. klagelse. representanter och en ensam kvinna, döden.»´ 

Ord och Inga visor. Här gäller 
det far myndigheterna att statuera delande från Würtmbergs läkarkam- d:r Wolf och d:r Kienle att lämna po- spel. 

mare, att ett beslut fattats år 1925 lisen vidare upplysningar. Den kände kommunis- 
av den innebörd, att hänsyn t i l l  s .  k. Den 24 mars. D:r Kienles bakom detla. Det hela verkar ju gro- ten Wolf är ju bra att l a  till. som 

så framgångsrikt vänt sig mot § 218. sociala indikationer vid .abortus pro- begäran om försättande på f r i  fot teskt och meningslöst. 
vocatus icke bör tas. mot borgen avslås. Domstolen fast- Här kastas tvenne läkare i fängel- Men han hade ju e j  utfört en enda 

Det hade däremot den 
samt att honoraren äro måttligt be- de dödat någon? Nej. Ha de klått »okända kvinnan Kienle». Och hon 
räknade. Samtidig4 kommer frän fy- åt sig en massa pengar? Nej. Dom- hade ej det kommunisluka partiet 
ra namngivna Stuttgartsläkare det stolen måste vidgå att endast mått- bakom sig. Därför dög hon til l var- 
påståendet att ,blandade indikatio- liga honorar tagits. Till och med i nande exempel om hon samtidigt 
ner», d. v. s. medicinska och sociala vissa fall e j  något alls. Massan på svärtades ner tillräckligt. Men hon 
tillsammans, erkänts och kommit till trehundra fall sjunker ner till 19, för vågade det oerhörda. 
användning-vid fall av abortus pro- Wolfs räkning blott 7. Och indika- Terrorn verkade. det kändes i luf- 
vocatus vid Stuttgartsklinikerna och tionerna? Ja, fallen äro ju ej  of- ten. Men d:r Kienle kastade in sitt 
även använts av andra praktiserande fentliggjorda, men både d:r Wolf och liv i vägskälen. Tysklands arbetan- 
läkare. d:r Kienle kämpa för att hänsyn skall de kvinnor och man följde andlöst 

Den 26 mars: d:r Kienle tagas till vederbörande3 ekonomiska striden. Den okända kvinnan seg- 
låter sig ej  lockas genom en korv läge vid vissa medicinska indikatio- rade. 
som knackar på hennes fönster eller ner. Far att jämföra med våra för- Och myndigheterna slå till reträtt! 

andra livsmedel som insändas tillsam- hållanden är det den ståndpunkt 

In- nornas nackdel. 

icke har en tanke på att vilja skada frigives k l .  4 e. m. 
Detta hände alltså den 19  februari. saken så som det skulle göra, om hon repade gånger vid hemtransporten. 
D:r Friedrich Wolf är känd som fegt avveke, som på allt sätt bidra- Undersökningsdomarens 

cialt intresserad. an arbetar för en redvilligt lämnat alla upplysningar frigives på grund av hälsotillståndet. tjänstgöring, som ej i samma am- alltför ovanlig företeelse. 

D : r  Wolfs häktning 
Precis som i Stuttgart om hela 

Upp til l D e n  

Massmöten hällas. Myndigheter- upp till 
ficiellt att de rättsstridiga fallen gå 

D:r  för havandeskapets avbrytande även direkt statschefer och lagstiftare att 

Iigen låter hämta mat. Muntligen ut- barnrika familjer. 

försvarsadvokat. 
Man skall kanske ha varit närva- »Vem som företar sig att til l natio- 

Rättsläkaren 

Den 7 mars kommer med- Inför denna situation vägra både som ej tvekade a n  satta sitt liv på 

Men man frågar sig: Vad ligger ett exempel. 

Massmöten organiseras, där d:r slår att 19 (!!!) fall äro misstänkta. se som vinningslystna abortörer Ha operation. 

A. N. 



Några samtidiga böcker av Elin Wägner. 
Emilia Fogelklou 

har i Tidevarvet skild- 
rat Siri Bergman-Zöl- 
lers egendomliga lev- 
nadsöde. Nu har hon 
i dagarna fullbordat 
arbetet att ur fru Zöl- 
lers hundratals anteck- 
ningsböcker bryta ut 
hennes självbiografi. 
Hon kallar den Hisio- 
rien om ett äktenskap 
och en livssyn. Man 
måste glädja sig åt alt 
en person som aldrig i 
livstiden vann första- 
else för sina försök a n  
för människorna klar- 
göra sanningen omsi- 
der tagits om hand av 
en sa kärleksfull och 
kompetent tolkare. 

Det finns en förkla- 
ring till att den sven- 
ska prästdottern över- 
gav sin musik och 
satte på spel sitt hög- 
stamt lyckliga äkten- 
skap för att försjunka i ett smärtsamt dem försöka treva mig fram till att med sitt eget Den franska konservatlsmen och 
sökande grubbel. on beskriver kunna finna Gud i världen fastän hon grunda en församling där hon När man slutar boken har det kom- militarismen tvingar genom själva 
själv så gott det går en uppenbarel- det var lika mörkt för mig som för härskade enväldigt och dyrkades så- mit liv och färg över allt vad man sitt tryck pacifisterna att bli hän- 
se non hart i sin ungdom. dem.. som den som funnit nyckeln till häl- läser för och emot 5-årsplanen, det synslösa angripare. Så har del gått 

»Jag kände och sag i ett inre ljus så starkt präglad av vårt 70- och sa och evigt liv. Men under denna Stora diskussionsämnet i världen. med Victor Margueritte, och när 
man nu läst hans nyutkomna bok 
La Patrie humaine, förstår man 

att Sanningen är Gud men att Gud 80-tal som Siri Zöllers historia är, framgång var hon själv ständigt ett 
icke allenast är sanning utan även finns där en allmänt mänsklig linje rov för nervösa anfall och förföljel- 
förnuft och kärlek till hela världen, i den skarpa stigningen upp mot semani. ju större hennes rykte och Clemence Dane skrev en gång a n  bättre den våldsamma presskampan- 
och att han icke allenast lever i mig extasen och vandringen neråt igen berömmelse, ju mera grotesk blev alla böcker voro intressanta, även jen mot honom för några år sen, då 
utan i alla andra och i hela världen. bland människorna, där den und- skillnaden mellan hennes lära och de medelmåttiga. ty alla hjälpte till patrioterna begärde inte precis hans 
Jag kände att Gud oändligt äIskade fådda sanningen med möda skall ve- hennes verkliga jag. I hennes tem- att på något vis skapa och förklara huvud på ett fat, men hans kommen- 
mig i trots av att det enda jag inför rifieras och meddelas. På det sät- pel forkunnades läran om det ondas tidens atmosfär. 
Gud var eller hade, var mitt eget Ven bok som nu föreligger är en tet tillhörde hon en syskonskara som och dödens intighet, och Själv satt Kanske. 
personliga jag. men därigenom kan- finnes utbredd i alla länder och hon undangömd i en villa, full av Vet är  i varje fall säkert att om ur många källor sammansatt upp- 

skröplighet och vidskeplig ångest, en I sig mera likgiltig bok i e n  litet läggning av det aktuella militära 
rädd om Sin makt och skoningslus land som Norge p i  några månader 

de jag dock, a n  jag själv älskade tider. 

mot sina rivaler, otacksam mot sina går ut i 31,000 exemplar och tippas och politiska lä läget. Därv id  sparar 
Gud I samma oändliga klarhet som 
han älskade mig Jag låg 

iken efter kriget, vilken han tillskri- vaken hela natten. Himmelen, liver Det var anmälarens mening a l l  hjälpare. 
i Gud stannade hos mig. Hela na- skriva om mrs Eddy på grundval av I författarens framställning blir nom intressant. Detta hände med ver en stor del av skulden till att la- 
turen tycktes mig förklarad, da jag Edwin F. Dakins bak om Mrs Eddy denna lögnspricka i systemet icke Vi som går köksvägen av f ru  Sigrid get är så kritiskt som det är. Han 

vädjar enträget til l sitt eget och an- skådade omkring mig. Jag älskade och Christian Science. Men då bo- tragisk utan pinsam. 
världen som aldrig förr, emedan jag ken är genomläst är man övertygad skan är så pass intressant att man Förlaget skriver om denna bok, dra folk att första vad deras frid 
bar Kärleken till hela världen inom om att det vore lika tokigt att skriva skulle önskat - icke en panegyrisk at t  den är utan litterära pretentioner tillhörer, ge upp sina falska före- 
mig.» om Christian Science och dess stif- och inte heller en Sensationslysten och att strängt litterära personer ej ställningar om vad som ger säkerhet 

Efter denna erfarenhet ägnar hon tarinna på grundval av denna bok och elak - men en mänsklig och skola dela den allmänna hänförel- och sin trånga dödsbringande na- 
sitt liv åt försök att teoretiskt be- som att skriva om Indien efter att ha ärlig framställning av hennes histo- sen. Detta är fel, ty boken är om tionalism för att i stället tillägna sig 
grunda det som genom intuitionens idén om mänskligheten som allas läst Katherine Mayos Mother India. ria. 
klarhet blev visshet. Hon förklarar stora nation. Båda dessa böcker ha det gemen- 
det själv så här: samt att de ha pretention på objek- 

»Då jag började märka a n  mas- tivitet men i själva verket äro pole- 
Han redogör för det fredsarbete 

Slutligen lyckades mer och uttryck och känner igen det. 

dörstecken av Hederslegionen. 

Men männi- Boo. 

något litterär. I denna historia om 
en ung överklassflickas kondition 
som husjungfru, finns det icke en 

Det har sagts om Hans Chlum- figur, icke en situation som icke 
sor av människor icke kunde tro på miska inlägg i långa stormiga de- bergs efterkrigsdrama Wunder um igenkännes från den rikliga littera- som utförts av Kvinnoförbundet för 
Gud endast genom vad kyrkan och batter. En sådan bok som Dakins Verdun, att när det uppfördes kväll tur vi ha här i Sverige på detta ämne. fred och frihet, men anser att tiden 
prästen sade, så hade jag börjat passar ej att införa mrs Eddy för efter kväll inför gripna skaror på en Ti l l  slut försvinner ens igenkännan- ställer oändligt större krav på en 
fundera å om det inte skulle kunna svensk publik. Den kan vara av in- teater i Leipzig, då vågade ingen de leende för en kollegial genans kvinnornas insats än vad denna rela- 
finnar något annat sätt, som skulle tresse i ett land där stora skaror va- fascist störa föreställningen. trupp över att intet är utelämnat och intet 
kunna fä dessa att tro på Gud. Slut- rit inblandade i hennes fantastiska döda soldater som uppstå ur en påhittat. Publiken är tydligen myc- På sista sidan sammanfattar han 

De ge sig med att mera litterär än de som syssla vad han anser vara deras plikt som med att skriva. Dessa begära att få förstå den hotande faran och inte ligen började jag tänka och se mig historia, där legendbildningen är så 
omkring i världen överallt tills jag yppig. och där en hel litteratur skri- massgrav vid Verdun. 
märkte att Gud icke endast fanns i vits av dem som vilja förklara och hem och uppsöka forna stridskam- nya friska sidor av livet indragna i vilja förintelsen. 
kyrkan och i böcker utan att han försvara både att de trott på mrs rater, hustrur och barn och bege sig litteraturen och sedda på ett olitte- I )  Först icke sätta några barn till 
därtill fanns i hela världen vart man Eddy och att de slutat därmed. världen så länge som staterna ha rätt 
än såg och att han likt solen lyste Författaren lägger upp historien ternationellt råd av regeringsrepre- Författarinnans eget tillskott äro att mörda dem. 
upp allt så att de som icke tro en- så: mrs Eddy var en psykopatisk sentanter, prelater och vetenskaps- de smålustiga och småkloka reflexio- 2) Icke nöja sig med isolerade an- 
dast behöva öppna sina ögon och se natur. sjuklig i hela sitt liv, med ett män' 'Om samlats för att möta den n e m  som hon strött in i boken, men strängningar, däremot skriva in sig 
på allt skönt och fullkomligt som våldsamt obalanserat känsloliv full- oerhörda situationen. Uppståndel- de kunde icke ha gjorts av den i föreningar för att försvara freden 
finnes omkring dem för att skåda komligt ogenerad av att snylta på sen bringar dem endast missräkning- 19-åriga hjältinnan, lika litet som de och trygga framstegen, 
Gud lika tydligt som de troende andras idéer och resurser. gar, deras offerdöd har icke gjort husliga prestationerna. 
skåda honom i kyrkan. Men d i  sökte som patient och blev H o n  tillståndet bättre det är snarare Det är väl så att det gamla sago- i 3) Förena alla handlingskraftiga 
jag slutligen måste se al t  de icke botad av Christian Sciences egent- värre än förr. Summan blir att de motivet om den förklädda prinses- viljor till en metodisk propaganda 

under användning av alla medel: 
troende ej kunde se Gud överallt i lige uppfinnare, helbregdagöraren levande igen, och de uppståndna i san evigt roar den sagolystna pubii- Men vad som är märkvärdigt vägra att förbereda och deltaga i världen, emedan han aldrig lyst för Quimby. Dennes lära om tankens 
dem i deras hjärta som han lyste för herravälde över kroppen drev hon baka, ty de veta nu att deras Iidande är, att det skall ligga något så sago- krig, arbeta med affischer, tidningar, 
mig, så föll det mig i n  att jag kan- sedan in absurdum. Men hur det likt i att en fabrikörsdotter inkognito konferenser, internationella möten var umsonst, umsonst. 
ske skulle kunna hjälpa dem am jag var så lyckades hennes framställning 
försökte att på något sätt komma in därav att gripa stora grupper av ame- groteska, andra ha en fruktansvärd, Är då i Norge avståndet mellan klas- 4) Göra klart för staterna att de 
i samma mörker som hindrade dem rikanska folket, och de helbregdagö- skärande Stämningen stiger ur en serna så stort? Så kommer man ihåg måste för framtiden utjämna sina 

vilket liv det var i Sverige om prins tvister utan att använda vild, eme- frän att se Gud överallt i världen. rare hon utbildade spredo genom 
Sedan skulle jag då tillsamman med lyckade kurer hennes rykte samtidigt kombinerad judisk-österrikisk pessi- Lennarts förlovning och inser att vi dan våld alltid föder våld, och slut- 

En föreställning genomglödgad av nen om prinsen som förlovade sig högsta lag är vördnaden för livet. 
samma lidelse som författarens bor- med en borgerlig flicka kommer nog Alla som nu arbeta i avrustnings- 
de kunna bli något oerhört. blikens förtjusning i hela Norden. Det mänskliga fosterlandet. 

slutligen i samlad trupp inför ett in- rärt sätt. 

Somliga scener äro mest bara bäddar sängar åt en godsägarfamilj. etc. 

hopp. 

Näktergalen och rosen av den 
ryska författarinnan Vera Inber rör 
sig inom stora omvälvnings- och li- 
dandestider, men något som liknar 
den hopplösa västerländska pessi- 
mismen hos Chlumberg finnes ej där. 
Genom den skickliga översättningen 
träder en fängslande, behagfull för- 
fattarpersonlighet oss t i l l  mötes. De 
nya människorna i det nya Ryssland 
uppenbara sig i små historier genom 
vilka en blixt kastas in här och var 
i det för oss gåtfulla dunklet. Man 
möter det evigt mänskliga i nya for- '  



TIDEV.ARVET 5 

Karlfeldts diktning är innesluten i sex icke alltför stora voly- 

Död den 8 april 1931. 

FRIDOLINS POESI. 
1898, 1901 

FRIDOLIN kallade sig en studerad karl av bonde- några av hans läsare särskilt illa vara, och en av dem 
stam, som återvänt till fädernas värv, enär det syn- förehöll honom en gång, att man vid diktande strängt 
tes honom lockande att gräva i jorden, sedan han all måste söndra den folkliga tonen från den uppfostrade 
sin tid blott grävt i böckerna. En följd av denna lev- och förfinade. Då svarade Fridolin: »Därom kan jag 
nadsförändring var, att han ej rätt visste, till vad ej lägga mig någon stor vinning. Bonde är jag född, 
stånd han numera borde räkna sig. Av åtskilliga herre har jag varit, lantman är jag åter bliven. Min 
skäl kom han sig ej för att välja en maka, ehuru han näbb har lärt två läten, som båda vilja göra sig hörda 
hyste ganska stor böjelse för äktenskap och var i sina och som flyta ihop i sången, och jag måste sjunga 
mest manbara år. I sitt ungkarlslivs ensamhet bör- efter min näbb. Låter det underligt, så kan jag ej 
jade han förströ sig med visdiktning. Än besjöng hjälpa det. För mig är det naturligt att dikta så, och 
han, hur han själv hade det eller haft det, än sökte han det får gälla vad det kan.. 
föreställa Sig, hur andra ungkarlar kunde uppfatta sin Om Fridolins senare öden må här blott nämnas. 
belägenhet. Därvid hände det att somt vart herr- att han omsider byggde ett lyckligt hjonelag med en 
skapvers, somt allmogelåt, somt åter liksom en bland- fattig lantjunkers unga och angenäma efterleverska 
ning av båda delarna. Detta sistnämnda tycktes samt att han vart riksdagsman och kam in i utskott. 

FÖRETAL. 

Nu öppnar nattglim Jag är en sjungandes röst. 
sin krona. 

lag är en sjungandes röst på stora, tomma slätter, 
där intet öra hör, där intet eko bor. 
Jag är ett irrande bloss över sjön i s v a r t  nätter, 
en nyckfull eld, som slocknar snart i mörkret: hos min mor. 

Jag är ett drivande blad i höstens vida rike, 
min levnad är en lek vid alla vindors kör. 
Om jag stannar på ett berg eller drunknar i ett dike, 
del vet jag ej, del bryr mig ej, del rår jag icke för. 

N u  öppnar nattglim sin krona 
i åkrarnas yviga korn, 
och älgtjuren söker den hona 
hon vann med sitt stridbara horn, 
nu teckna slåtterblomma 

och glimtande ögontröst 

den skymningsväg jag vill komma 

s o m  fö r  till min älskades bröst. 

Högt ropar knarren, min sträva 
men eldiga näktergal, 
och månjungfrun tömmer sin stäva 
i purpurn från dagens pokal, 

behagligt sin slumrande barm. 
Då kommer ur dalar och lundar 
min älskode lidelsevarm. 

På hösläden lägret jag reder 
au jungfru Marie halm. 

E v a  står skamsen i lackröd sol, Där vill jag hos dig sjunka neder 
tummar sin stadiga fikonlövskjol. i hässjornas ångande kvalm - 
Adam. i gröna kalsonger. en jordson, stark och härdig 
grinar av knip och ånger. fast ljuvligt berusad och matt, 
Ormen i trädet så skadeglad din rika kärlek värdig. 
vispar med stjärten bland apelblad. mörkögda Augustinatt. 
Ängeln med flamgula byxor 
reser den största av yxor. 

Friden är  bruten och fallet är  gjort, Vår kärlek var de andras lik 
hänglåset dinglar för Edens port. 
Adam skall svettas av möda. var dunkel jord och himmelrik 
Eva skall skriande föda. 
Slagan skall dunka på logens strå, 
Kains klubba skall täljas och slå. 
Långt skola mänskorna draga. 

Het står dagen, dess morgon är  slut. men tänk: från synd och äcklighet 

DALMÅLNINGAR. 
EDEN. 

I. Med ett äpple vinkar Eva - Jag stiger mot vreten, som rundar 

Det är morgon, del är Eden. 
salighetens unga gård. 
Svarta starar lägga reden 
hos den höga aspens mård. 
Vinden spelar, kalven dansar 
vigt och lätt, 
trampar nätt 
mellan markens tigersvansar. 
Duvans unge seglar trygg 
på den breda gladans rygg. 

Vit  och naken husmor träder 
mellan rika trädgårdsland; 
ärter biomma ibland fläder, 
bönorna bland vallmors brand. 
Grisen vaknar i sin stia, 

vid sin knut 

fnyser med sin bleka nos 
på en röd och daggig ros. 

Adam går i lantmansdrömmar 
under gula plommonträd. 
Fålen ulan bett och tömmar 

det blir vår, 
var hon går; 
skära sken kring barmen sväva. 
Här är morgon utan slut, 
här är Eden österut. 

II. 

gluttar ut 

mellan åbrodd och salvia, 
i parens långa rad, 

och sörjde och var glad. 

All mänsklig ting är bräcklighet 

glömma sitt hem som en saga. 

Svalka ger kvällen: västerut! 

och mänskors kärlek helst, 

vart vår för evigt frälst. löper fri i självsådd säd. 

Knappt har jag sett dig kvinnligt 
varm 

vid månskenskvällens dans, 
knappt har jag lagt ännu min arm 

Yttersta domen. 
III. Röster på vägen. kring tröjans vila frans. 

YNGLINGEN TILL JUNGFRUN. I dagg och renhet ulan sot, 
av ingen hand berörd, 
så skall du stå för mästarns fot, 
du blåklint i hans skörd. 

Om jag skall skiljas ut och bo 
i mörka ödeland, 
så kan jag lämna dig med ro 
i Herrans nåddes hand. 

Det var i jordens sisla vår 
du vart mig dyr och kär. 
I ångest kom vårt sabbatsår, 
och nu är  änden här. 

Den hägg, vars vita kvist du bär, 

och sätta kart och svarta bär 
förr’n allt är svart och slut. 

Den sisla lärka, som förstått 
vår lyckas morgonröst, 
har slutit näbben, förr’n hon fått 
en frostfläkt i sill bröst. 

Och grinden till den gröna ås, 
där aftonskymning teg, 
är slängd med evighetens lås 
för kärleks fromma steg. 

skall aldrig blomma ut 

hjärta. H a n s  minne hyllas bäst genom att återkalla klangen 
av dessa dikter! Urvalet är från de fem sista diktsamlingarna. 

Flora och Pomona. Flora och Bellona. 
I LISSABON Där DANSA DE. Ur SJUKDOM. 

I Lissabon där dansa de 
på kungens röda slott, 
bekrönta och bekransade, 
vid hurrarop och skott. 
Där spelar havet som basun 
och fjärran violin, 
och varje kind är purpurbrun 
som starkt oportovin. 

Där sjunga rossignolerna 
i dunkel muskottlund 
för prinsarne och gemålerna 
i nattens ömma blund. 
Där fladdra kupidonerna 
på vingar av kristall 
kring grevarne och baronerna, 
som sucka dagen all: 

Du västanvind av Salvador melodi. 

Och slocknar i livets bullrande sång 
dess klang frdn förnimmandets 

id skall jag dock minnas till nästa 

alf rösten lät som en väns. 

En fruktröd gren står gungande 
och slår mot vägg och glas, 
i humlegången sjungande 
går östans druckna bas. 
Di r  höstvind, fyll din vida bälg 
och blås som i trumpet! 
Jag är en högkrönt bröllopsälg 
bland rönn i Munga vret. 

Nu spricker molnets grå madrass 
vid åskans hårda knall 
och månens skepp med gyllne stass 
går fram i vinrött svall. 

1918 1906 
Det sitter en längtan i bröstet. 
Jag vet ej vart den vill fly. 
Knappt är del till mänskornas gröna 

land 
och knappt till den blåa sky. 

Knappt är del till livets oro. 
och knappt till vilan i mull. 
Det är en längtan på egen hand, 
en längtan för längtans skull. 

Nu sviktar himmel, sviktar jord. 
men ett är fast och stort: 
Jag hörde e11 odrägligt ord 
vid en obeskrivlig port. 

Men porten slog i. Jag vände om 
den smärtans väg jag kom. 
Det sjöng alltjämt som en vind- 

som blåser stark och vek, det ordet som flög mig förbi. 
värk upp en hind ur liljesnår, 

min krona är av gull 

att vi må driva lek. 
Jag är en hjort i myrtendagg 

och bär en ros på varje tagg 
för all min längtans skull. 

Från brinkarna vid Munga strand 
hörs mäktigt gny och brus, 
Där dansa paren hand i hand 
i Pillmans glada hur. 
Var man som lyfter sina lår 
till gamman i hans sal 
är som en mäktig matador 
och prins av Portugal. 

En trulsig sky går tung av bly 

och spyr sin hagelsvärm, 
mot Pilmans lena ärm. 
Från boklig stång med höstligt bång Låt oss gå ut och segla med 
en väderhane gal, 
men flickan ler i Pillmans fång 
som maj i Munga dal. 

gräns. 

gång 

från höstens vissna hus 
till städer under liljeträd 
och slott i myrtensus. 

1927 HÖSTHORN. 
D u  buktiga horn som har strövat så viii, 
på tjurpannan fäst och kring vallerskans hals, 
jag prövar att väcka den klang som du spritt 
på villande vägar vid höstvädrens vals. 
Jag går vart jag vill och jag blir vad jag vill, 
och länge jag följt som ett tjänande hjon 
de tinande vindarnas greve, April, 
och Maj, de ljuva dofters patron. 

Nu gen mig mitt orlov och gen mig betyg 

Nu vill jag kvittera den grönskande smyg 
där rosorna vajade ro kring min säng. 
Mig lockar mer hemkärt en knarrande lund 
som fäller sill löv och sin frukt på min leg, 
där kvällen slår tidigt kring gärden sin rund 
och vinden går nattvakt med dånande steg. 

Jag hälsar er, furstar, som krönen vårt å r  
som åldern bekröner det mänskliga liv! 
E r  städja är fast och er ynnest består. 
I sägen er tjänare: Kom och förbliv. 
Jag hälsar dig. rika September, som tänt 

Oktober, de brusonde floders regent, 
November, du hertig av mörker och köld. 

Men liden är pilgrim, och ständigt framåt 
I skriden, I tre, mot ett högre kvader. 
lag följer bland blossen er ökniga stråt, 
jag blåser er gång under stjärnans banér. 
Det droppar av stjärnljus från hösthornets rand. 
Jag tvingar till andakt dess trotsiga ton 
och lägger det ner i det vintriga land 
vid konungens orgelomsusande tron. 

och sägen mig an som en dugande dräng. 

ett lövverk av flammande guld kring din sköld, 



Man märker ''Röda dagen''. En konståkningsparallell. henne. 
Av RAGNVI TORSSLOW-LUNDGREN. S t o c k h o l m  talfilmen 

i mars, har man tyvärr undrr april film återskänka in länge rättvist utebli- 
AR svenska vinteridrottssäsong ven succés. Röda dagen hade i måndags 

fått se ovanligt många Iedsamma premiär på Skandia i Stockholm. 
och banala. 

är nu slut, och när man ser till- 

En konstnär som i alla fall höjer Handlingen följer med några ändrin- baka på den, märker man till sin 

sig över den allmänna jämnstruken- gar Erik Lindorms bekanta teaterpjäs förvåning och glädje vilken domine- 
rande plats konståkning intagit. Men 

heten är Agnes Cleve- onan d i Gum- Filmen är följaktligen ganska rolig. och 
det kanske är fallet på konståk- 

mesons Konsthall Hon visar här i den är skickligt gjord Visserligen har ningsmarknaden världen runt i huvudsak Huvudsak sin produktion från de regissören Gustaf Edgren, undvikit den På vintersporlplatserna i Schweiz 
sista två åren, Hennes oljemålnin- moderna tekniken med rörlig kamera. 
gar röjer att hon gång på gång sö- Men han har uppnått en viss verkan med 

och Amerika och i alla ispalats släpa 
konståkningstränarna omkring med 

ker lösa svåra problem såsom att de tvära övergångarna och den samti- tjockmagade milliardärer och blase- återge kölvattnet efter en båt skym- digt val uppbyggda kompositionen Star- rade lyxkvinnor, vilka hängande på 
ningen i staden med alla ljusen ha- kast verkar dock själva spelet med de i 

vandlas t i l l  eteriska, svävande och vet Hon är ytterligt djärv i färgen, Sitt Lönlöst slag på har kornet man diskuterat, tagna typerna. huruvida 
tränarens starka armar tro sig för- 

Hennes kölvatten blir blå dekorativa 
linjer mot ett gulgrönt hav I »Lju- film är »konst» eller inte. Säkert är att 

piruetterande varelser. Norge Iäg- 

sen tändas» över Nybroviken målar den liksom all konst är propaganda. Ur 
ger an på att fostra en skridskona- 

systematiskt och man har upprättat konstnärinnan en blå ångare mot ett denna volutionära synpunkt rubriken bör filmen tas med med den den allra re- 
tion på bredden, där tages träningen 

brunt vatten med gula ljusreflexer, 
riktiga konståkningsskolor, där största reservation från radikalt håll. F. Hon gör »Funkis» med glada, djärva gamla konståkare taga hand am 

färger Man ser hur väl dessa stra- d. samhäIIsomstörtaren Lindorm rädda- ungdomen. Även Sverige är med, ma energiska former passat hennes de i sin nyn farkost över en del intelli-, 
pensel, Han predikar inte mot sociala re- 

men v i  föredraga att taga det hela 

»Kompositionsskiss» är också repre- former han går till väga mycket löm- 
teoretiskt i form av uppvisningar. Så 
ha vi  i tur och ordning lånat stjär- 

senterade på utstäiiningen. De visar skare. nor från kontinenten Vivi-Ann Hul- 
hur Agnes Cleve-Jonand utvecklats Dels förlänar han stycket en lagom 

portion realism. Den något larvige men 
thén Sonja Henie och Gillis Graf- 
ström och med tidningarnas väldiga från kubism t i l l  realism. 
reklamtrummor uppbåd har sven- Sista åren helt utomlands. Man kan ouppnålige, vars jämlike kanske En samling akvareller visar en delvis sympatiske snickare Andersson 
ska folket blivit omåttlig intresserat icke säga, att konståkning ligger aldrig kommer. mera omedelbar naturåtergivning, (Sigurd Wallén representerar faktiskt 
och t. u. m. riskerat influensa genom henne i blodet, det är endast genom Tidningarna stå ju numera för lättare ljusare, mjukare än oljemål- en förefintlig typ BY förborgerligad so- 
att sätta sig på Stadions ouppvärm- träning och åter träning samt stor T rusthållet vid alla större täv- ningarna. Men de saknar delvis cialdemokrat, som stått i Brantings led 
da bänkar. Lånat skrev jag, trots framåtanda, som hon har kommit så lingsarrangemang, om alltid, genom dessas tyngd, energi och kraft. Ak- med numera utbytt Internationalen mol 
att två äro svenskar, ja, därför alt pass långt, som hon har gjort. Hon sitt överreklamerande och sönder varellerna är skissartade, vilket ju Helan går. Dels skildrar Lindorm arbe- 
konståkning. från att ha varit en har icke kunnat ge något av sig skrivandet», t i l l  fromma för idrotten är naturligt. oljemålningar såsom tarmil jö som om alla sociala problem 
härlig vinteramatörsport. den där själv, då hon endast ängsligt gått in må vara osagt. Alltnog i vinter ha »Ljusen tändes», »Vinter i havsban- vore lösta och arbetarrörelsen gjort sig 
även i tävlingsform kunde bedrlvas för att kopiera sin förebild norskan Stockholms tre största pressdrakar det» däremot helgjutna verk. 
av mänga, utvecklats t i l l  en virtuos- Sonja Henie. Det är skada; hon tävlat om konståkningsstjärnorna Lilly Arrhenius. Motivet är i första hand en drift med 
mässigt uppdriven balettakrobatik, kanske gått längre annars. och publiken. med resultat att Da- kommunister och fascister Även dessa 
som fordrar oändligt mycket mer Sonja Henie däremot är född att gens Nyheter erövrade Vivi-Ann stålfjäder ty kraft saknas icke. Hen- äro ganska naturtroget framställda i 
träningsmöjligheter. än vad vårt S åka skridsko, hos henne är det Hulthén, Stockholms-Tidningen Son- nes uppvisningsprogram är dock den unge arbetarens (Sture Lagerwall) 
land kan bjuda Dessutom fordrar den inneboende livsglädjen, som tar ja  Henie och Svenska Dagbladet torftigt, tre, fyra paradnummer, som och studentens (Nils Jakobsson) gestal- 
den nästan en annan bakgrund än ideligen upprepar. visserligen glän- ter. Men driften ulvidgas till att gälla sig uttryck i svindlande piruetter och Gillis Grafström. 
våra Iriska snövallar. Modern konst- djärva hopp. Hon har lekt sig fram I februari kom alltså Vivi-Ann sande utförda men hon hinder icke politiken över huvud. Efter författarens 

svenskar till vad hon nu är, naturligtvis även 
Hulthén påå blixtvisit för al lv isa sina samman figurerna och flätar dem i höga föredöme bli samtliga ytterligare 

och d i  för 
vilja ha något att säga till om i 

hon under hård träning, men hos framsteg. Hon kom föregången av varandra. så att någon linjernas min. t i l l  och med den Hinkenmaskerade 
stjärneliten, mest vistas i miljonstä- henne är det naturlig fallenhet och en hejdlös pressreklam genom mjukhet kommer till sin rätt. Hon de revolutionären Atterdag (Rickard 
derna och under säsongen på de lust, Vid åtta års ålder tiggde hon sin osundhet måste up ström), goda avfällingar. Det vill 
moderna vintersportplatserna i sig till ett par konståkningsskrid- tisk publiks avsmak. meningen är att de »komma på 

Schweiz , Sålunda en mycket dyr- skor, sedan hon dagligen och stund- de nämligen före sin a e tankar-. Och filmens eviga Pro- 
ligen hängt på Frognern Oslos Sta- sunerats som fullt i klass med ösning för lovning förenar. jämte 

bar och exklusiv sport. 
Vivi Ann Hulthén är en ung sven- dion och med ögonen slukat Stix- Henie eller kanske hennes över kheten. alla partier vid ett ytterligt 

ruds och de övrigas träning Hon Omcdelhart före hitresan avhöllos som mest av den. faller den ihop. svenskt middagsbord. Full rättvisa har V Vivi-Ann som med mycket ambition avancerade också mycket snabbt emellertid Europamästerskap och Han är förtjusande att se på som endast vederfarits den nutida liberalis- 
gått in för den svåra konståkningen. och med hela norska nationen bak- där stansade Vivi-Ann på en t. o. m. en irrande månstråle i sin vackra men, den är har liksom i politiken inte 
Målmedvetet har hon i c:a åtta år om sig Vars idol hon var och ge- omstridd fjärde plats Denna då- dräkt. Hon kan å k a  men varför alls med. 
ägnat mycken tid p i  sin träning. de nom föräldrarnas pådrivande stolt- liga placering förklarades då genom allt id tro uppvisningspubliken om så På samma ur konservativ demagogisk 

het eggades hon att helt gå in för diverse manipulationer synnerligen dålig smak! Det blir för mycket synpunkt berömvärda sätt har Lindorm 
sin sport Redan elvaårig ställde orättvis och de intervjuer och tid- cirkus. Piruetter. jag räknade nio behandlat kvinnofrågorna. Han låter två 
hon upp i värlsmästerskap och ningsartiklar. som i samband där- stycken på tre minuter. ett vackert kvinnor på sätt och vis spela huvudrol- 
konkurrerade med de bästa, Sedan med förekommo, kunna lindrigt be- dubbelhopp och den förskräckliga lerna. Det är snickarfrun en resolut ra- 
flera år är hon nu pa spinnsida do- tecknas som osmakliga. Har man avslutningsposen med ett ben i v ä d  gata. diga (Dagmar dotter (Lill-Tollie Ebbesen) Zellman). och hennes Men ra- 
minerande världsrmästarinna, gått in för att tävla, skall man laga ret äro hennes favorittrics. 

D e n  tredje i ordningen ar vårt, 
konsekvenserna. det blir en heders- Som en välgörare kom så Gillis deras uppgifter äro att korrumpera män- 
sak att börja sig för domarna och Grafström Enkel. okonstlad och nen. den äldre med sin svada den yngre 

eller simmande Arne Borgs tiga och lida, om det går emot. nästan blyg, enkel åkning och en- med sin kärlek, 
övergång t i l l  professionalismen, en- Blygsamhet, och icke alltför stor tro kelt klädd. Med andlös uppmärk- 
da stora trumfess Gillis Grafström. på sig själv, är dock klädsam. Om samhet följdes varje hans minsta Man kan sålunda befara' att filmen 
Den enda men desto mer lysande hennes åkning måste man säga. att skär, där var i alla f a l l  mästaren. verligen blir en succés Och att den 
stjärnan. En man som vid sidan av hon gått avsevärt framåt, men man Den obetydligaste rörelse gör han som sådan gör högern en god tjänst som 
sitt yrke, han är arkitekt, med hela sparar icke någon djärv inspiration. t i l l  ett konstverk, varje skär ti l l  mu- förstucken propaganda till nästa års val 
sitt väsen gått i n  för att skapa en Hon har icke så svåra figurer som sik, det hela till ett fullödigt mäs- Redan vid premiären föreföll det som 
konstart av sin speciella idrott. i allt Henie, men hon fullföljer och pointe- mästerverk Man försöker definiera om publiken reagerade sunt och svenskt 

en konstnärssjäl har han fått för- rar dem vackrare. Hennes åkning vad det ar i hans åkning som fasci- 
måga att i åkningen ge uttryck åt verkar dock omogen och något stel nerar så men man avstår man för- 
såväl diktaren som kompositören, och så detta, med Henie gemensam- står alt  det är skapandets glädje en 
Hela hann åkning är en hymn ti l l  ma, publikfrieri, chaseroch poser och själ som skymtar i rytm, skönhet och 
musiken och konsten det är rytm koketterande med piruetter. Visst harmoni. Hans åkning ser så ele- 
och det är kraft, det 'är fantasi och kan en »snurr» verka ofattlig för gant och enkel ut. att man riktigt 
det är skönhet Rent kontrasteran- den oinvigde och rolig att se två längtar att få gå ner och själv för- 
de mat all övrig konskåkningens gånger men då den upprepas 10 à N. B. söka det är propaganda. Ser man 
världselit går han rakryggat in för 12 gånger, av en och samma per- däremot balettåkning, tycker man 
naturlig och enkel åkning. fullkom- son, blir det väl mycket. visserligen. att de l  är mycket vac- 
l igt f r i  från poser och akrobatik. den Sonja Henie Stormar i n  på banan, kert. men det faller icke någon in att 
enda representanten för sund skrid- sjudande av livslust och glädje, och tro sig kunna göra om det. Publi- 
skosport. I världspressen hyllas han leker ti l l  sig åskådarna. Hon verkar ken uppskattade Grafströms åkning 
med rätta som den ende, suveräne, lätt böjlig och mjuk, men som en det är icke alla dagar medelålders 

herrar på Stadion stryka en tår ur 
ögat 

n sammanfatining av de tre upp E vlsningarna säger oss att der 
avväg konståkning tagit. här repre- 
senterad genom Hulthén och Henie 
visserligen ger oss något lätt, vac- 
kert, glittrande och förtjusande att 
se på men med idrott har det ingen- 
ting att skaffa. Låt de professio- 
nella i ispalatsen utveckla den åk- 
ningen. där njuta v i  av den. men låt 
idrotten förbliva idrott. ödmjukhet 
inför konsten. För konst och idrott 
äro nära besläktade, den antika kon- 
stens förebilder hämtades från 
idrotten. 

V 

Några äldre saker såsom gens. 

själv överflödig 

. 

Först sjöngs Internationalen. 
Oro i salongen. 
Sedan en patriotisk sång 
Lättnad. 
Plötsligt snapsvisan 
Stormande applåder. 
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