
Vad har hänt? De skilda rättsuppfatt- ”Modern k 
ningarnas konsekvenser. För någon tid sedan ägde oroligheter DEN INTERNATIONELLA VE- 

rum i Peshawar, Indien. Till att upp TEKONFERENSEN i London 
slutade utan att ha givit något klart rätthålla ordningen kommenderades mot 
besked om vilka åtgärder som skola B r i s t e n  på överensrtämmelse Denna strejkbrytarnas begäran om staden en trupp av indiska armén. Den 
rädda veteodlarna. Amerikas repre- vägrade att lyda order. »Indiska armén 

emellan de olika medborgar- ekonomiskt vederlag av det allmänna är till för andra ändamål än att skjuta 
sentanter föreslogo att arealen skulle gruppernas rättsuppfattning kan bl i  strykes särdeles kraftigt under ge- på obeväpnade landsmän», sade dess le- 
ransoneras, ryssarna höllo på en ex- ödesdiger, säger d:r Gunnar Beskow nom Svenska Arbetsgivareförenin. daie. »Rikta ni kanonerna mot oss, vi 
portreglering på grundval av för- i sin artikel Ansvaret i föregående gens anmälan till justitieombuds- skjuter ändå inte.» 
krigstidens siffror och slutet blev en veckas nummer av Tidevarvet, vari mannen mot länsstyrelsen i Härnö- 
överenskommelse om att varje land Sjutton av dessa vägrare ha blivit döm- 

han understryker av oss förut fram- sand på grund av dess beslut den 14 de andra till fängelse från 15 till 3 år 
fick bäst det ville inskränka sin pro- hållna synpunkter. maj »att tillsvidare lastningsarbete Den allmänna amnestien som frigjorde 
duktion, medan en kommitté tillsat- Dc ödesdigra följderna ha e j  varit e j  finge bedrivas av de i Lunde ka- den vapenlösa kampens 60,000 fångar når 
tes, som skall undersöka möjligheter- sena att visa sig. Låt oss rekapitu- icke dessa män. Alla försök som gjorts sernerade arbetsvilliga.. 
na för en ökad konsumtion. Detta lera de sista veckornas händelser. Vi  Den andra rättsuppfattningen ut- av radikaler i England att få dem fria 
är förtvivlade försök att bringa reda börja med de s. k. arbetsvilligas pro- löser hos sina förespråkare naturligt Man kan ha rätt att antaga att dc 
på en kaotisk marknad. test. De uppvaktade kungl. maj:t nog en våldsam protest mot strejk- visste vad de gjorde, da de vägrade De 

med krav på ersättning för lidna för- bryteriet, och mot dess beskyddare. måste ha känt till sin lydnadsplikt under 
FRANKRIKES har som samhällsord- krigslagarna. När de ändå handlade som 

KRATER ha på sin p a r t i k o n -  här Konungens Befallningshavande i ningens och rättens vaktare kommit de gjorde, så var det därför att även 
gan som är rätt märkligt, nämligen Västernorrlands län - hade förbju- i skottgluggen. Den göres ansva- trängt fram idén, att det finns högre la- 
att de skola rösta mot militärkrediter dit dem att fullfölja ett dagenligt rig för att militären dödsskjutit de- gar än krigslagarna och andra kampme- 
likaväl som mot krediter till eröv- arbete,, som de påbörjat. De voro monstranter och åskådare. Huruvida toder än de kulsprutebeväpnade arméer- 

och ihärdig kamp tillintetgöra bour- 
ring av kolonier och med ständig besjälade av ett uppriktigt uppsåt döden åsamkats genom direkta skott Men i en svensk skola gav en lärare 
goisiens militärapparat, Kongressen »att sig ärligen försörja», säga de, eller rikoschetter, d. v. s. skott, som nyligen som uppsatsämne »modern krig- 
biföll en a" Léon Blum framlagd men de hade hindrats härifrån av studsat först mot ett annat föremål, föring», och då han tillfrågades om det 
sammanfattning av partiets åskåd- myndigheterna, rom ej heller hade är åtminstone för de döda av ovä- ginge an att under detta ämne skriva om 
ning i fråga om avrustningen, där skyddat dem för misshandel utan ut- sentlig betydelse och borde så ave5 den vapenlösa indiska frihetskampen. %va- 
han bl. a. framhöll vilken betydelse lämnat dem til l personlig förföljelse vara för de efterlevande dd rna" än- rade han att påföljden för en sådan tolk- 

da vet, vem som lossat skotten. Och gick av ämnet ofelbart måste bli  C. Det 
gick icke an att skriva om Gandhi, db 

det skulle ha om Frankrike nu våga- 

det var ju inte en ny för militären det gällde att skriva om dc senase krig- 
de att i handling stödja den isolera- 
de avrustningens linje. Ett inte för- 

obekant egenskap, att sådant skulle tekniska uppfinningarna. En annan mo- 
kunna hända under vissa yttre om- dersmålslärare förnekade också alt man 

aktligt ställningstagande från det 

kunde inrangera den vapenlösa kampen 
försvarsälskande Frankrikes sida. 

ständigheter. 
M R .  BRIAND HAR BESLUTAT Pius XI och Alltnog, åtskilliga tidningar och För så vitt krigföring är något varmed 

talare ha gjort gällande att de dbdas man besegrar en fiende. så har emellertid STANNA kvar som utrikes- 
minister och så gott sig göra låter 
fortsätta sin »freds- och säkerhets- Mussolini. blod kommer över regeringens hu- Gandhi icke blivit underkänd. Därom 

och mördare ha kastats mot den, tär, att ingen europé skulle drömt om 
politik,, tvärsigenom dc häftiga virv- 
lar som för närvarande brusa om- 
kring posten där han står. Omdö- S t r i d e n  mellan påven och Musso- Regeringen anbefaller da genom 

dcm i januari '''' da indiska national- 
kongressen samlades och uttärdade det 

mena om hans kvarstannande äro l ini är en oerhört spännande justitiekanslern åtal mot smädarne, indiska frihetsmanifestet. 
olika alltefter de olika tidningarnas kraftmätning. (Fors. b rid. 2). Gandhi har genomfört en revolution 
plats på den politiska färgskalan. vänskap. som under senare år rått 
Ett är nog säkert: mr. Briand får 
arbeta bra. om fredspolitiken skall mellan dessa två stormakter, bekräf- 
stå sig. tad av Lateranfördraget och påvens 

»befrielse» för två år sedan är dcn 

SOCIALDEMO- luster. D~ lokala myndigheterna - Regeringen 

och rättsosäkerhet. 

under begreppet modern krigföring. 

Trots den offeciella 

RIKSDAGSMANNAVALET DENBURG, där nationalsocia- I OL- uppblossade logisk följd av fiendskapen den tysta kamp endast som en Erotik och livsåskådning. 
Av EMILIA FOGELKLOU NORLIND. listerna vunno mer än 35,000 röster, i åratal pågått dem emellan om mak- 

är betecknande för den nuvarande 
situationen i Tyskland. Curtius cen- Efter vad man kan se inleddes för terparti fick 5,796 röster mot förut- 
varande 13,933. Katolska centern någon vecka sedan det fientliga för- 
höll ställningen, men kommunister- Iden »översexualiseringens» kristid, hållandet med ungefär samtidiga I närmar sig de femtio, fanns det visa sig för! 
na vunno mellan 5--6,000 röster och givakt-rop från fascister och katoli- ett fåtal, som upplevde Weininger (När skall man få veta hur många som hon såg bryta in dc sista åren 
socialdemokraterna förlorade mer an ker: Katolikerna behandla fascismen som ett slags Johannes Döparen - unga kvinnor. som togo upp hans av sitt liv, världskriget tätt i spåren. 
8,000 röster. Det tycks v a n  den 
följdriktiga utvecklingen i Tyskland, som sin fiende och bedrar den inför en mörk och hotfull (och sjuk) pre- handske, lade undan alla sina leen- Hennes synpunkter trädde snart i 
där socialdemokraterna tack vare sin utlandet! - fascisterna begå vålds- dikare. men en som talade med ett den och beslöto sig för den sortens skymundan. Freuds upptäckter och 
osäkra hållning mer och mer förlora handlingar och övergrepp mot dc ka- så blodigt allvar, att röstklangen ensamhet, för vilken det ej är av nö- själsforskningsteknik stodo helt i 
i betydelse, medan ytterlighetspar- tolska organisationerna. Han den »att ställa till buller därför att förgrunden vid den europeiska dis- 
tierna gå fram. Sexualiteten - denne 

ningarna förbjödos och upplöstes deltida klyftan mellan sexualitet och alldeles för djup tystnad.? Sådant misshandlade eller Övergödde träl 
D E N  SCHWEIZISKE PROFES- samtidigt som den fascistiska pres- erotik. Han såg avgrunder emellan. blir man först sent underkunnig och tyrann drogs fram ur sitt käl- 

larslott til l allmänt baksdande. En SOR PICCARD i Bryssel har 
genomfört sin djärva ballonguppstig- sen talade om påvlig provokation. »Es giebt nur platonische - Liebe.» om!) 
ning till 16,000 meters höjd - den Våldsdåden mot den katolska aktio- Och för honom gick denna hävd- Kärleksteorierna hade emellertid träl, som helt hastigt får auktorise- 
högsta i världen! -och ett nytt ord, nens medlemmar tilltogo. Den en- vunna övertygelse vidare i samma redan arbetat vidare, förbi ungdo- rat frihetsbrev, kan bl i  självsvåldig 
stratosfären, som inte ens går att ligt telegrammen djupt nedbrutne riktning rom de gamla anakoreler- mens skarpa kontraststadium till en och .vräkig nog - efter allt förakt 
hitta i Nord. Familjebok, är nu hem- Plus XI har sammankallat en extra nas, hur modernt han än uttryckte syntes, till sexualakten som uttryck han varit utsatt för eller alla nyck- 
mastatt på allas läppar. Professorn, kardinalskonferens, en i och för sig sig. »Kants ensammaste människa., just för personlighetsbestämd kärlek fullt bestådda mättnader och över- som var försedd med lyckligt fun- 
gerande syreapparater, uppehöll sig utomordentlig händelse. Om dess som upplevat Gud (han kallar det (erotik). Ellen Key har väl som mättnader! Men ett t r i n  väsen kan 
16 timmar i stratosfären och gjorde inflytande på de diplomatiska för- Ich-Ereignis), men som ändå vill ro- ingen annan understrukit kärlekens man i alla fall se i n  i vitögat och be- 
under tiden fina observationer, som b inde lser  mellan kyrkan och sta- på efter ett människoväsen, tröstar karaktär av uttryckshandling (ehuru döma på en helt annat sätt än en 
skola kamma mänskligheten till gagn. ten som hotas att avbrytas, vet man sig med anklagelser mot kvinnan - ej med detta ord, Richard Eriksens). undanstucken fånge. Och därför 

hon som aldrig mäktar den djupa Del var detta hon satte som mål. har Freuds forskning - i all dess 
Det är tydligt att här är fråga om och verkliga ensamheten, utan stän- Och därför upplevde hon, under ensidighet - verkat sanerande och 

inspirerande på snart sagt alla livs- 
områden. 

(Forts. å sid.4). 

den kvinnogeneration, som nu digt vill ha någon att tala till och harm, bitterhet, kanske förtvivlan, 

icke lämnade dem någon ro. 
D~ katolska ungdomssammanslut- satte bar och synlig den gamla me- världsalltet tiger omkring en med en kussionen. 

emellertid ännu ingenting. 

en kamp för livet mellan Nä  motsätt- 
ningar. Å ena sidan påven, som från 
början med eftertryck tagit avstånd 
från den nationalistiska politiken 
och alla »moderna försök att göra 
staten til l en idol., men som samti- 
digt med hela sin kraft måste mot- 
sätta sig varje försök att inkräkta på 
hans maktfullkomlighet och den ka- 
tolska kyrkans allenahärskande. Å 

(Forts. å sid. 4). 

krigföring". 
utan vapen och ram verktyg har han haft 
en folkgrupp. bortåt så stor som Euro- 
pas, splittrad i flera raser och tungomål. 
Kvinnorna i hans armé ha stympat slö- 
hitens hotande demon, de ha huggit av 
dess barm armar. opium och alkohol. 
Den som bsegrar sig själv är större än 
den som besegrar en stad. Gandhi och 
hans folk ha gjort bdda delarna. 

Hos oss är det så, att de som önska 
och frukta revolution ha ett gemensamt. 
De förbinda med begreppet revolution de 
former varmed revolutioner brukat vara 
förbundna och hänvisa till revolutionerna 
i Finland och Ryssland senast. Emeller 
lid är genomförandet av en ny samhälls- 
ordning något som i och för sig icke 
måste vara förbundet med skadegörelse 
av människoliv och egendom. eld och 
blod. Det är i hög grad en omgestaltan- 
de. uppbyggande, förnyande handling. 
och formerna måste växla efter graden 
av kultur hon ett folk som genomgår den- 
na procedur och efter måttet av andliga 
och intellektuella krafter hos dess ledare. 

Aven vid de revolutioner som få ett 
våldsamt yttre förlopp, vilar icke genom- 
förandet på antalet arkebuseringar och 
brinnande herrgårdar. Den nya ryska 
samfundsordningen lyckas, i den mån den 
lyckas, precis så långt som de enskilda 
revolutionsledarna och de stora massorna 
ha järnvilja. offervilja. arbetsvilja och 
klok överblick dessutom. 

Skillnaden mellan österländsk och väs- 
terländsk revolution är en skillnad i själ- 
va åsiktsbotten. 

Man får dock inte vara orättvis och 
betrakta alla indier som andens stridsmän 
eller alla västerlänningar som förhäxade 
a h  förälskade i våld. 

D i t  finnes bråkiga indier som dbka 
stenkastning på polis. och det finns väs- 
terlänningar för vilka livet har spänning 
och nyanser, strider och segrar utan slags- 
mål. Dessa som kunde säga med James 
Joyce: »födelse och död äro tillräckligt 
våldsamma för mig». Birth and death are 
sufficiently violent for me. Devinez. 



De skilda rättsuppfatto 
Den 6 j u n i  1 9 3 1 .  

ningarnas konsekvenser. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

Ett ödesdigert beslut. utgivarne av tidningarna N y  Dag. nämligen mera efter innehåll och av- 
Folkets Dagblad, Norrskensflamman sikt än yttre form. 
och Stormklockan på grund av deras Men är saken ur världen med det? 

Riksdagens beslut at t  bifalla re- utom har man instiftat ett monopol för regeringen kränkande uttryck och En hel del herrar redaktörer och ut- 
geringens av utskottet tillstyrkta för import av en nödvändighetsvara. uttalanden. Riksdagsman Spångberg Rivare komma kanske a l t  stängas 
förslag i spannmålsfrågan hör till Och riksdagen har lovat att svenska uppges bli åtalad i Örebro för »smä- inne och under en tid berövas möj- 
det mest uppseendeväckande, som folket skall betala de utfästelser re- delse mot regeringen» och åtal lär lighet ti l l frisk luft och hälsosam 
hänt under de senaste årtiondena. geringen möjligen kommer att göra även vänta Brands redaktör hr Björk- kroppsrörelse. Domen kommer dock 

Förslagets innebörd ha vi  förut för att »hjälpa» monopolet. - T. O. lund för hans begravningstal i Ådalen. aldrig att accepterar av dem själva 
omtalat. Vi  återge detsamma i kort- m. högre tullar hade varit a l t  före- Militären. som trott sig handla ef- eller deras meningsfränder. Möjlig- 
het. Staten organiserar landets draga framför detta. Tullar har två ter alla konstens regler, ja. i över- heterna til l samförstånd minskas. 
kvarnar til l en trust kallad Spann- fel. det fördyrar för konsumenterna ensstämmelse med Göteborgs stift- Det blåser bara upp till den storm. 
målsföreningen u. p. a., som får mo- och hjälper inte producenterna i tidning snarare betraktat sig som rom kanske snart skall skaka oss 
nopol på import av brödsäd mot del nämnvärd utsträckning, men man pliktuppfyllelsens hjältar, de vill ej arma. agnar i ödets såll. 
at t  föreningen under juni, juli och vet åtminstone, vad det är. heller heta mördare, som de kallats Historien upprepar sig. Bourbo- 
augusti detta år inköper resteran- redaktör. nerna lära sig aldrig något, de må 
de lager av 1930 års skörd och un- meningar. En del talade om världs- Därför får denne också ett åtal för vara födda aldrig så långt från Kung 
der juni och juli 1932 inköper åter- krisen. men ingen enda om jordfrå- smädelse mot ämbetsman, även det Sols vagga. 
stoden av 1931 års skörd, allt ti l l av gans verkliga läge. F. ä. må först påbjudet av justitiekanslern på mili- Men skulle det ändå icke vara 
regeringen fastställda priser. Bakom och främst nämnas hr Orne, som tärchefens begäran. möjligt att utan över- och skällsord 
föreningen står staten som garant vältaligt och allvarligt varnade för Åtalen ha sålunda haglat och de båda rättsuppfattningarnas repre- 
och får insätta ett par representan- det ödesdigra beslutet både an- rannsakningarna komma att ha sin sentanter kommo til l tals med varan- 
ter i monopolorganisationens styrel- gående ekonomiskt privatmonopol gäng. Juryn skall troligen fälla, ty dra. Åtminstone de som icke önska 
se. - Och inmalningstvånget skall och garanterade priser. - Hr Jo- uttrycken äro otvivelaktigt smädliga. en revolution. Kunde man icke kom- 
utsträckas att även gälla havre an- hansson i Fredrikslund gjorde den Vad mer är. de av domstolen utsed- ma överens om dels att även vid kon- 
vänd vid gryntillverkning. onekligen träffande anmärkningen. da jurymedlemmarna, som på sätt flikter det finns arbete som måste 

Detta kallas för de frisinnades sätt att man hade intrycket av, att och vis sitta med utslagsröst äro vis- utföras för allas skull. sådant som 
alt hjälpa jordbruket. Genom fjol- kvarnarna dikterat besluten, ej rege- serligen utsedda bland »för medbor- sjukhjälp, värd av kreatur. mjölkning 
årets beslut om inmalningstvång och ring och spannmålsnämnd. - Men gerlig dygd. - som det står i tryck- och en del annat, dels at t  det också 
bestämda priser, slog man in på den hr Ekman förklarade at t  kvarnarnas frihetsförordningen - »kända per- finnes strejker och blockader som 
olycksaliga väg, som måste leda til l ombud var utmärkt folk. Som de soner». M Men är det icke stor sanno- bör respekteras, ja, att det är en 
monopol och trustbildning. Och nu utan tvivel äro. Men varför skulle likhet at t  domstolsrepresentanternas brist på solidaritet att icke göra det. 
äro vi  där. Socialdemokraterna hade ej kvarnarnas ombud använda sina rättsuppfattning tillsäger deras sam- och att en sådan handling bör be- 
motionerat om ett anslag av 2 mil- insikter? Hrr Lindman och Wohlin vete att kommunisters »avsikter» handlas i lagen likaväl som mycket 

joner kr. för att Infria riksdagens re- riktade en skarp kritik mot försla- alltid äro av ondo. Vid jury dömes annat. 
dan gjorda utfästelser angående get. - Hr Arne Forssell sade sig 
1930 än skörd. Vackert så. Men ej kunna biträda detsamma, därför 
regeringen och riksdagsmajoriteten att han vore borgerlig och ej  socia- 

Och ett olyckligt beslut födde så ett det strida mot frisinnad åskådning. Fruco är namnet på en ny, praktisk gry- 
ännu olyckligare! Ett farligt upp- - Den liberala hr Pålsson tyckte, ta. med vars tillhjälp matlagningen kan 
slag fick än farligare följder. att jordbrukarna måste rösta för det inskränkas till betydligt kortare tid än 

Grytan är 

tala om ljuspunkterna - blir kvar- nom. - Jordbruksministerns försvar 
narnas. Mellanpartiema hjälpa mel- var matt. Han sade, att fjolårets och när maten är färdigkokad tillkänna- Viggbyholms internatskola. Ledare och 
lanhänderna. För jordbrukarna blir skörd var ovanligt stor, och att två ges detta genom en vissling, åstadkom- 
saken den, att då kvarnarna under goda skördar inte bruka följa på men genom ångans tryck. 
sommarmånaderna ska inköpa all varandra. Ett sällsamt underlag för Sådana maträtter som t. ex. ärtor, ris 

och liknande. som i vanliga fall ta allt- 
för lång tid att koka, for a l t  den utom kvarliggande spannmål i landet, fä en kunglig proposition! 

de härigenom så pass stora förråd, Förslaget behövde inte heller för- hemmet arbetande husmodern eller den 
att de under höst- och vintermåna- svaras. Majoriteten var given. Hur t ö r  sig själv sörjande manliga eller kvinn- 
derna, då prisbildningen är fri, bli i var det möjligt? Genom den bor- liga ungkarlen någonsin skulle kunna ha 
tillfälle att trycka ned priserna. De gerliga samlingen. Man talade mot tillfälle att laga till dem, äro med denna 
mindre bärkraftiga jordbrukarna, men man röstade för. Jordbrukarna gryta möjliga att åstadkomma. För 

grönsaker är grytan likaledes lämplig, då 
som äro tvungna att sälja snart, få och deras borgerliga vänner ville de äro färdigkokade på några minuter. Folkskollärarinna. Sorunda. Hemfosa. 
sämre betalt. än de annan skulle icke stjälpa ett förslag, som kanske Förr 3 timmar - nu 15-20 minuter är 

fått, därför att de mera bärkraftiga kunde skaffa några jordbrukare en också grytans motto. grytan som kallas 
ha råd att vänta och lagra. Det större tillfällig inkomst, vad än 

Vidare upplysningar lämnas av A.-B. jordbruket skall användas för att ut- hända på grund därav. 
pressa det mindre. Men när det 
större jordbruket skall få sin lön i ske ostraffade. De bli ödesdigra. 
juni och juli, bestämmer kvarnarna Följderna kunna vi  ej nu överskåda. 
vad som är »fullgod» säd. - Dess- Framtiden får utvisa dem. Ett falk 

har de styresman. det förtjänar, he- 
ter det. Om det är sant. måtte det 

ska folket i allmänhet och dess jord- 
brukare i synnerhet. 

I debattens Virrvarr hördes många av Social-Demokratens 

Skulle »lösa» frågan i fortsättningen. list. Och h i  Israel Holmgren ansåg Fruns kompanjon. Pedagogisk 
k u r s. 

Vinsten av det hela - för att först förslag, som hade utsikt att gå ige- med de vanliga kokkärlen. 

Ingeborg Sjögren, 

Helny Andrén, 
Lärarinna vid Stockholms folkskolor, 

Ålsten, Tel. Ålsten 6 25. 
Margaret Riedel, 

månde Fruns kompanjon. 

Fruco, Tunnelgatan 20 B, Stockholm. Svensk lärarinna o. Waldorfskollärarinna. 
Det är sådana beslut, som aldrig Telefoner 186 88, 186 89, 186 90. Karlavägen 20, Stockholm. Tel. 65 40. 

Try g g h e t vara bekymmersamt ställt med sven- 

når Ni genom 



Tidens tjänare. 
acceptera av Gunnar Asplund, Wolther 

Gahn, Sven Markelius, Eskil Sundahl, 
Gregor Paulsson och Uno Åhren. 

m svenska arkitekter, vilkas 
n a m n  äro förbundna med funk- 
tionalismen och Slockholmsutställ- 
ningen, ha tillsamman med utställ- 
ningens generalsekreterare d:r Gre- 
gor Paulsson, lagt fram en teoretisk 
motivering för de idéer som de sökte 
förverkliga med utställningen. Dess 
grundtanke är, acceptera den före- 
liggande verkligheten - endast där- 
igenom ha vi utsikt att behärska den, 
att rå på den för att förändra den 
och skapa en kultur som är  ett smi- 
digt redskap för livet. 

Författarna äro alltså kulturopti- 
mister, och det är det ovanliga och 
tilldragande med dem. Man jäm- 
före härmed Gotthard Johanssons 
bekännelse i hans stora bok Funk- 
tionalismen i verkligheten: »jag kän- 
de, (när jag mätte funktionalismen) 
»för första gängen att jag levde i en 
stor, märklig och nyskapande lid,. 

Denna inställning är grundskild 
från den som den stora svenska 
över- och medelklassen intar, ty den 
vänder sig ti l l  tiden med en mot- 
värnsgest eller också drar den sig 
förnämt tillbaka, en emigrant från 
sin egen tid, stackarn. 

Optimismen i »acceptera» hänger 
Samman med det faktum att funk- 
tionalisterna - under motstånd vis- 
serligen - arbeta på ett område där 
de känna något nytt och levande röra 
sig under Sina händer. Då måste 
man ju  genomträngas av den glädje 
som utestänger klenmod, och skug- 
gorna över ens t id synas icke oge- 
nomträngliga. Del är lika naturligt 
att  »acceptera» andas glädje som att 
major Bratts böcker am försvaret i 
stöpsleven och excellensen Tryggers 
politiska anföranden andas sorg. T y  
de sist nämnda, själva fastnade eller 
blott endels befriade, arbeta på om- 
råden där gamla risiga tankar hind- 
rat det nyas växt. 

Gott humör och hövisk älskvärd- 
het karaktärisera den del av boken 
som vänder sig mot traditionalister- 
nas och hantverkarnas anlopp. En 
lustig detalj i det tjuvpojksaktigt 
sammanställda bildmaterialet är a l t  
författarna symbolisera sig själva 
under bilden av en soligt leende 
pojke, omvirad av vita bandage över 
sår han fått i en batalj am funktio- 
nalismen. Detta leende förekommer 
på sista sidorna av boken och det 
kunna författarna kosta på sig då. 
De ha grundligt krossat deras argu- 
ment. som vilja bota tidens nöd och 
fulhet genom att gå tillbaks och 
upphämta förlegade och urvuxna sti- 
lar och arbets- och livsformer. Där- 
till kommer att motståndarnas posi- 
tioner blivit ganska betydligt sön- 
derskjutna, dels av Gotthard Jo- 
hansson. dels av Gustaf Näsström i 

hans bok: Svensk Funktionalism, 
där han visar a n  funktionalism, det 
vil l  säga nykter saklighet anpassad 
efter det föreliggande behovet, är 
svensk tradition i motsats till det 
sista århundradets effekt- och stilsö- 
keri. 
Då »acceptera» beslöts och skrevs 

har antagligen situationen fordrat 
mer uppmärksamhet åt motståndar- 
nas angrepp än vad som nu synes 
nödvändigt. Men det kan ju vara 
bra att försvaret är ramlat för fram- 
tida bruk. man vet aldrig. Boken 
är i alla fall icke bara svar p i  kri- 
tik. Den ger också svar på det 
tänkta inkastet: givet att vi miste 
bygga, på nytt sätt i t  nya människor. 
varför måste det nya se ut som Asp- 
lunds lådor och Markelius-Ahrens 
kårhus? 

Det första skälet är en bekännelse 
om oförmåga: v i  duga inte längre 
till att göra ornamentik, vi ha för- 
lorat den konsten. V i  se skönheten 
på annat sätt, den är för oss ord- 
ning. god kvalitet, god funktion - 
alltså fullkomning. 

Men därpå lägga de fram de fak- 
torer ur vilka den nya stilen vuxit 
upp. Industrialismen spelar med in 
i dem alla. Nya arbetsmetoder ha 
bidragit till att helt och hållet för- 
vandla hemmets karaktär. familjen i 
sin nya gestaltning begär och behö- 
ver av hemmet och därmed av ho- 
staden helt andra tjänster än for- 
dom. Den nya storstaden, de nya 
avståndsövervinnande uppfinningar- 
na, de nya hygieniska kraven, de 
nya materialen och nya arbetsmeto- 
derna inom byggnadsfacket kräva 
nya former. En ny klass av konsu- 
menter, arbetarklassen har kommit 
till som behöver fä  hem efter sina 
behov och över sina krav. Allt detta 
var materialet, en gnista från en 
föregångsmans skapande geni sam- 
mansmälte det t i l l  stil. och en ny ge- 
neration som fattat dess möjligheter 
har inspirerats alt fortsätta och full- 
komna byggnadskonstens omställ- 
ning efter den maderna tiden. Genom 
årtiondens tvekande oförmåga att 
resolut acceptera de nya förutsätt- 
ningarna har lösningen av vår bo- 
stads- och hemfråga törfuskats och 
fördröjts. nu 'när knuten är löst, 
kommer utvecklingen som en revolu- 
tion. 

Det är en oerhört vikt ig och in- 
gripande revolution det gäller. Sve- 
riges bostadsstandard har icke följt 
med tiden och icke med den allmän- 
na välståndsökningen. Den står kvar 
på 90-talets nivå. V i  bygga för en 
värde av 300 miljoner per år, hur 
viktigt då att vi bygga förnuftigt och 
ekonomiskt. hur ingripande för na- 
tionens hälsa och humör. 

Men hur snabbt den nya tiden fått 
sitt uttryck inom detta område, är 

det ännu mycket som står i vägen 
för den praktiska tillämpningen, och 
det är inte bara byggnadsförfattnin- 
gar och stadsplaner, tomtpriser och 
muraravtal. Vad som gäller husen 
och bostäderna gäller också bohaget. 
För mindre inkomsttagare finnes 
Som Lilly Arrhenius också anmärkte 
i Tidevarvet, icke högvärdiga bruks- 
föremål att få köpa, dem bjudes 
oäkta och stillösa varor, imitationer. 

Men med de gestaltande princi- 
perna så färdiga, vägen och målet, 
så klart fattade kan den nya rikt- 
ningen med förtröstan gripa sig ver- 
ket an. 

Acceptera! 
När uppmaningen. riktas till ar- 

betarklassen som med felaktig öd- 
mjukhet tror att uttrycken för väl- 
stånd och skönhet måste lånas av 
de högre klasserna och som inte 
fattat att det är deras behov och de- 
ras liv som i vår t id äro stillbildande, 
d i  är det rätt. Nät uppmaningen 
riktas till medelklassen som kramp- 
aktigt söker bevara idéer och för- 
hållanden de tro vara för sig fördel- 
aktiga, då blir uppfordran riktig. 
och så mycket värre för dem som 
icke bejaka den. 

Men blir det frågan om att accep- 
tera utvecklingens huvudriktning i 
vårt västerländska samhälle, då sä- 
ger man: jag accepterar den icke. V i  
ha drivit upp produktionsmöjlighe- 
terna så högt att en amerikan enligt 
författarna producerar lika mycket 

Vaggvisor. 
Farmor har i Tidevarvet påvisat hur 

vi som nu siunga för våra barnbarn, a h  
en gång i liden sjungit för våra nu vuxna 
barn, försnyndat oss med att Illa barnen 
höra olämpliga visor. Exempelvis näm- 
ner farmor Bellmans odödliga »Lille 
Carl sov sött i frid. samt en annan verk- 
ligen omoralisk visa där fadern skildras 
som en buse. 

Tillfälligtvis har jag helt nyligen kom- 
mil att reflektera över det vemod som 
så ofta präglar våra vaggvisor och kun- 
de inte finna någon annan orsak än don- 

att ingen tänkande kvinna kan undgå att 
Slackt förnimma detsamma. Det är ljuv- 
ligt att leva för de små, se dem utveck- 
las, vara livsglada, h i  deras förtroende - tidvis åtminstone, ty ingen må inbilla 
sig att ett oavbrutet förtroende mellan 
mor och barn är annat än undantagsfall. 
Sedan kommer, a h  måste komma. andra 
människors påverkan och inflytande. Då 
har en klok mor oftast att tiga - eller 
i bästa fall tals. så som man gör det i 
god avsikt även med andra människor. 
Man kan ju fä barn som man andligt sett 
inte är släkt med! »Ett svärd skall gå 
igenom din själ.» - Är det underligt am 
en mor som söver sitt späda barn tän- 
ker: nu kan jag ge luft åt det jag tänker 
på - den lille förstår ändå inte Vem 
har egentligen diktat vaggvisorna? Sällan 
mödrarna - de ha kanske e j  orkat. Bell- 
man var ju ingen mamma, a h  hans tra- 
giska vaggvisor slutar f.ö. hett glan. 
Av andra barnvisor, diktade av män, 
finns det flera som alls ej äro sorgliga, 
t.ex. Hedboms förtjusande »Ute blåser 
sommarvind,. Otto Lindblads rätt okän- 
da, glada »Inte sörjer jag för barnen de 

na: Att vara mor ar något SA tveeggat, 

som 30 kineser (som dock äro värl- 
dens flitigaste hantverkare). V i  ha 
rationaliserat, Standardiserat och 
förbilligat produktionen men icke 
löst frågan om konsumtionens och 
produktionens anpassning efter var- 
andra eller mellan arbetsenergien 
och människan. Inför depressionen 
ha myndigheter och experter, arbe- 
tare och arbetsgivare visat en oenig- 
het och handfallenhet som skarpt 
kontrasterar med den reda och klar- 
het varmed »acceptera» lägger upp 
sin detalj av det stora problemet. 
Med rationaliseringen av den övriga 
produktionen har genom ett jättelikt 
logiskt felslut också följt rationali- 
sering av krigsmaterialen, och kr i -  
gets omläggning till stordrift pågår 
krytt samtidigt med den tippbyggan- 
de nyskapelsen. Inför denna oför- 
måga h a  människorna att hantera 
de krafter de uppväckt, förenar man 
sin röst med Jules Romain och sä- 
ger; »Europe, je n'accepte pas. que 
tu meures, dans re delire!». 

En viktig förutsättning för att vi 
skola komma genom nuets mycket 
smala pars in i en ny tid med dess 
oändliga möjligheter, är given om vi 
även p i  andra områden än bygge 
och bohag ha grupper av intellek- 
tuella som lika grundligt och förut- 
sättningslöst reda ut andra sidor av 
värt problem och lika modigt dyka 
in i de djupa leden för att med dem 
v iga marschen in i framtiden. 

Elin Wägner. 

är små», Ekbohrns »Rida Rankeben» o. 
s.v. Av folkvisorna minns jag en, men 
den är också av d i t  vemodiga slaget: 

Flyg över land och sjö, 
flyg väst om skogarne! 
Där drill tranerne, 
dur flyg svanerne, 
där är det vackert midsommarväder. 
For for till Långebro, 
köpte barnen guldasko. 
Skorne var för trånge; 
barnen var för månge. — — 

Den kan en mor ha författat, och det 
finns flera cxempel på sådana, tydligen 
BY kvinnligt ursprung. även glada. Själv 
älskade jag som barn en tysk visa av 
för mig okänd författare, en rätt enkel 
text, tonsatt av Taubert. Där skildras 
först hur haren, duvan a h  tiggaren ha 
det svårt, man på sistone blir allt bra: 

Gråt ej liten min' 
Tiggarn kommer in. 
Haren mumsar kvällsvard skön 
uti havreåkern grön, 
duvan matar sina späda, 
klagosång de mer ej kväda. 
Små och stora slumra in. 
sov nu liten min! 

Tryggheten a h  livsglädjen hos ett 
barn beror säkerligen mest som Farmor 
också framhåller på den goda atmosfären 
i hemmet. Finns den, spelar det nog el 
så stor roll om visorna äro mer eller 
mindre lämpade för barnaöron. Och me- 
ningen är väl ej att pjåska med barnen 
till den grad. att de ej, naturligtvis mod 
skonsamhet, få kännedom om livets svå- 
righeter a h  om döden? Då inträffar 
ett av två: den uppväxande blir antingen 
oförstående mot nöden eller vi föräldrar 
få den förebråelsen: du sade inte san- 

Det svenska folket är i grunden ett 
svårmodigt folk, det visar hela vår litte- 
ratur och våra sånger. 

ningen. 

En annan iakttagelse är denna: i tyska, 
holländska. finska. norska a h  dansks 
barnsångböcker förekommer aldrig den 
sterilisering — skulle jag vilja kalla det 
- av texten som i våra svenska sång- 
böcker tör barn. Naturligtvis förekom- 
mer undantag. Men en författare, en be- 
läst man, levde i den företällningen att 
förvanskningen i »Vårvindar friska» - 
»boet tillreder duvornas par» var den 
rätta texten, som i stället lyder ab: »lun- 
derna am likt älskande par». Kärleken 
mellan man och kvinna, förutsättningen 
för ett gott hemliv, får ej nämnas. Jag 
vill ej tala om vad man gjort med Bell- 
man, det skulle föra för långt - det hade 
varit mindre synd mot diktens heligs 
ande att helt Och hållet utesluta honom. 

Värst av allt är alf i de allra flesta 
svenska hem sjunges ej mer. Grammo- 
fonen a h  radion få ersätta, a h  i regeln 
kunna svenska män a h  kvinnor 6—8 
sånger, allra högst. Man hör på - i 
hemmet, på kaféer och restauranger. Det 
enda ställe i Sverige där jag hört verk- 
lip, fulltonig sang, ar i frireligösa sam- 
lund. särskilt frälsningsarmén, och i tolk- 
högskolor. , 

Hade jag min barnbarn här skulle jag 
för omväxlings skull sjunga den mest 
koncentrerade erotiska visa jag vet, och 
som jag hittat i en holländsk scoutsång- 
hak. med denna text: 

Napoleon avec Marie-Louise - 
Marie-Louise avec Napoleon - 

och jag tror ink att tvååringen skulle 
bli sedligt fördärvad därav. Varför skall 
vi alltid vara d högtidliga? Men det är 
ju också tokigt. det medger jag, att yttra 
sig när man ej är grundligt filosofiskt a h  
psykologiskt tränad. utan bara har van- 
ligt förnuft in  ta sig fram med. Och 
nu kan jag minnas fyra vuxna släktled 
kvinnor. och alltid äro de lika omöjliga! 

Mormor. 



urbilden i himmelen. och att så människor- 
na följaktligen måste sträva att skapa 

av och lära sig högre skatta gudomliga (Forts. fr sid. 1). Mussolini. än mänskliga lagar. Det ar också där- 

för han i sina tal till kardinalerna gång 

Pius XI och 

andra sidan Mussolinis statsdyrkan på gång fördömt all obehärskad nationa- och metoden kan mycket väl för- tiden, vi lka med all ofullkomlighet i 
och den föregivna kamp för reli- lism och det är därför han nu till sist bindas med den världsåskådning, fråga om sublimeringskraft preste- 

Eriksen visar att teologien först 
vars utbrott då ingen ännu kunde monopolisera ungdomens icke bara fy- den gör s ig gällande på  olika livs- med Schleiermacher avvisar den en- 
profetera - syns oss var= belysan- siska men också moraliska och andliga och forskningsområden, är huvud- bart nyttomoraliska uppfattningen 
de skildrad i de två artiklar om på- uppfostran, d. v. s. med andra ord, op- synpunkten i d:r Richard Eriksens, om äktenskapet (för fortplantnings- 

ponerat mot fascismens numera konse- av Sven Stolpe översatta bok. Ero- ändamål). Och han framlägger 
ven och fascismens skola, i Tidevar- kvent genomförda omhändertagande av tik och livsåskådning (Natur och mycket klart, att de preventiva åt- 
vet våren 1928, där Pier Gudro be- all italiensk ungdom.;. 
skrev den intensiva dragkampen 

Det är med djup spänning man kultur). M a n  finner ho r  författaren gärderna l igga i samma plan som de 
mellan den kyrkliga och den världs- följer vad som vidare skall ske, i en intressant förknippning av de nyttomoraliska - bådadera beröva 

liga makten om de blivande medbor- denna underliga ödets lek. 
Där bortskymda för-Freudska kärleks- hängivenheten dess absoluta helhet 

garnas utbildning och fostran, som Mussolini med sina svartskjortor en teorierna med de nya forskningsre- och skönhet. - Det  är tydligt a t t  i 
båda i lika hög grad ville lägga be- dag hälsades som befriare från det sultat, som brutits upp i psykoana- gammal som ny  t id  -en omständig- 

Här stiger t. o. m. het som förf .  dock icke går i n  på - 
slag på. »Vad som i än högre grad än fascisti- sina avkristningssträvanden. har han Weininger upp som en valnad, ehuru de sociala indikationerna här spela en 

seringen av själva skolorna oroar de själv blivit det skyddade offrets far- så mycket hänt, både Socialt och stor roll. Ångesten för barnlöshet 
kyrkliga myndigheterna i Italien är den ligaste motståndare. idé- och kulturhistoriskt, sedan han hos gamla tiders kvinnor har  på 
institution som bär namnet Balilla, och talade S i t t  ord och brast. många hål l  förvandlats i en underl ig 
den omständigheten att för dess skull - För Richard Eriksen är del  a och ångest för barnet - hos både kvin- 

o at t  reda ut skillnaden mellan sexu- na och man. Man kan  ju förklara numera alla hitintills befintliga barn- och 

slitet och erotik. Han  anknyter där- det ena som det andra på rent ra- 
ungdomsföreningar blivit upplösta. 

v id till Spranger och andra ung- tionella, ja, på ekonomiska grunder. 
Yrkesskolor och sportföreningar, läse- 

cirklar och diskussionsklubbar har Vati- 
kanen med stor möda och dryga kostna- domspsykologer. men han för tråden Och ändå l igger bakom ångesten i 
der organiserat runt om i landet - nu äro Ord om kon. vidare och framlägger sammanhan- både det ena och det andra fallet ett 
de alla portförbjudna, och kyrkan har 
därigenom berövats ett grepp över de 

ejeriet är vitrappat och håller sin get mellan det andligt - personliga Ii- mänskligt samvete - eller en hål- 

unga som den i alla tider varit svartsjukt M skorsten stramt som mjölkförsäl- vet och den specifikt mänskliga möj- tomhet därefter - som bä r  hud om 
ängslig om att besitta. jarnas fana. En vimpel av svart rök ligheten till erotik (i stället för t i l l  at t  det till och med i enhetens dju- 
tollträde som påve ande påven vid sitt är ständigt på resa från dess topp till enbart sexualitet). paste stund gives en verklighet utan 

nalist av renaste vatten, och det var där- de vita molnäggen som ligga värpta i Ju starkare den so- 
tydligt markerade den skillnaden. ciala eller religiösa ömsesidigheten för hans val I Italien hälsades med så stor den blåa rymden runtom. 

tillfredsställelse. Det har emellertid visat Takpappen ligger och suger med sitt Men- den moderna ungdomspsykolo- blir ett med en människas hela vä- 
sig, att hans älsklingsidé är bildandet av svarta läskpapper: solsken. gien ha t  satt in den i nya relationer. sen, j u  mera kommer den at t  ingå 
en vit international, ett alla länder om- Förf. framhåller betydelsen av kö- som beståndsdel i al l t  hennes varan- 
fattande brödraförbund vilande på mycket Mumsar begärligt, är lika svart, men nens nya jämlikhet: men stundom de och verkande. posit ivt eller nega- 
långt gående demokratiska grundsatser. bleknar nog med åren. 

Intet återkommer han så ofta till som till Solen förbluffar i längden. 
brännmärkandet av vad han kallar obe- bränner den - »aj, oj oj! kommer inte och kvinnligt psyke göra generalisa- Det ges en enhet av universell art, 
härskad nationalism. tjärmänniskan snart med sin långa, tioner, som bottna icke i olika vä- en ofrånkomlig enhet - »sonder 

Pius XI slöt jubelåret 1925 med att in. sköna tvålborste så blir jag röd som sensbestämdhet (som han menar). Warumbe», som mäster Eckhardt 
stifta en fest till Kristus Konungen, moti- utan i de ytterst olika kulturrelatio- uttryckte sig. Där dess helgd faller 
verande denna nyanordning med en för- en räv», suckar pappen. 

klaring, att det är intet nutidens männi- På den vita gaveln går ett balanshjul ner för kvinnan och mannen, som över ett äktenskap b l i r  uttrycket av 
skor så väl behöva påminnas om, som att runt: strålar ut i nässelgrönskan s sin ligger bakom det nymornade, halv- den art, att det helt avspeglar de 

de historiska staterna äro inga rikliga bild: - hjulets lag. älskandes samband med ett univer- 

stater. men att den enda sanna staten är På vägarna springa cyklar i en enda sil- Petrus av Dacia (som förf. ej sellt samvete, vare s ig  det innebär 
verröra Balanshjulet säger: Plagiat, nämner) är ju i sitt kärleksförhållan- livständning eller v i la  hos varandra 
plagiat! plagiat! men j ag  gör mjölk de t i l l  Krist ina av Stumbelen det med eller utan sexuell uttrycksform. 
jag! Och verkligen: ur ett bleckjuver klaraste historiska bevis på hur  ung Men därhän komma vi e j  förrän öm- 
därinne hoppar kallhetsig mjölk och medeltid satt klyftan mellan erotik sesidigheten - eros, om man så v i l l  
lugn grädde från Krickebo låglandsko. och sexualitet. Richard Eriksen häv- - i  alla arter och grader b l iv i t  star- 

Krickebo låglandsko är kraftstationen. dar, alt kontrasten är mycket min- kare, fåt t  nya dimensioner, så at t  
Hennes huds frysningar mot morgonen dre medveten hos kvinnor än hos man är socialt och universellt in- 

liknar en skälvning inför grönskans män. (Dock faller mig i hågen, hur  stäl ld i djupen, också när  man är 
just en hel rad framstdende unga två älskande. dunkla orubblighet. 

Hon finner ej i källan hur hennes bild medeltidskvinnor - som alltså icke Eriksen betonar  skarpt över- och 
levde i en mera modern förträng- underordningsförhållandet mellan 

hon bara ingår tyst i gräslundens gröna ning av sexualiteten. u lan på et t  helt drivkrafterna inom oss i deras inbör- 
naturl igt sätt räknade med den - des spänningsförhållande. Men det 

Han nappar sympatiskt ur-apatiskt icke- hur  dessa i Sin vägran at t  godtaga ges e j  blot t  spänning - det ges ock- 

om sina stater till verkliga avbilder där- Erotik och livsiskidning. 
»Den psykoanalytiska forskningen många stora starka kvinnor i medel- 

(Forts. fr. Sid. 1.) 

gionsfrihet, som påven förgäves för- i mycket allvarliga ord gjort sig till ta- som ger del  andliga en  helt annan rade religiösa polit iska och sociala 
lesman för 'de kristna föräldrar, som plats och rang än naturalismen. - insatser av häpnadsväckande art.) 
med djup oro och sorg iakttaga det plan- sökt förmå honom att uppge. 

Bakgrunden för striden - om mässiga strävandet att helt och hållet detta faktum, som nu runt om i värl- 

hotande kommunistiska väldet med lysens tecken. 

Han glömmer e j  a t t  redan Platon för tvåhetens. 

Till slut tyckes han mig i fråga om manligt tivt. 

vakna kamratskapet. 

Envar 
har sin smak - 
även i fråga 
om gott kaffe! 

speglas, 

båglinje. 

sekternas övergivna puppskinn som en- erotik just ställde en skarp kontrast nation upphör,  och där  det som 

Därför har kooperativa ink en 
utan många olika kaffebland- 

ninga - en hel smakskala! varje blandning är ett fynd I Och för 
egyptisk vass ur insjöviken. Vattenin- det släktbestämda giftermålet u tan så en strålning, där allt av subordi- 

sig. Inte bara i fråga om harmo- 
nisk sammansättning och kor- 
rekt rostning utan även och icke 
minst vad priserna beträffar. 
Kooperativa är inte for intet 
Sverges största kaffeförsäljare. är giftig! 

vist hänga til l  tork följa med. Krickebo mellan sexualitet och erotisk ideali- krävde mest arbete tör att bli ge- 
ko sveper i sig på köpet en bit av tet, som blev personlig religion. När nomlyst t i l l  sist stralar allra klarast 

stranden: gräset. Men kabbelöken, den en Mechti ld i sin religiösa poesi an- och renast. 
De andliga värdena måste rehabi- 

Hur hemskt gult måste den inte skrika: skapliga samlivet, är det knappast literas, men ej blott i teori. Och ej 
Giftig! Giftig! så det gör solont i kons (som ofta hos modernare) »för-  längre med at t  sättas på piedestal - 
öga, annars blir den äten. trängningarr, som sippra in, utan och därvid kanske omärkligt ramla 

Gammalt bondsmör är gult bara av k lar t  medvetna antiteser - hon ger undan, medan människorna väsnas 

kabbelökens minne. sig med ande, kropp och själ åt en där  nedanför; de måste rehabilite- 
Gammalt bondsmör är gott gult. Riktigt helt annan sorts brudgum! Del är ras, rättare: nyvinnas, förmerar 

gringult. väl tack vare denna skarpt fattade genom att v i  under skärpt tankeliv, 
Det minner om de båda polerna i kons kontrastställning, som det fanns så skärpt arbetsliv och fördjupa1 böne- 

diet - giftdödspolen och den absoluta 
nyttonjutningens pol. Kabbeleka - 
Kantarell. Vill Ni alltså tillfreds- Styrbords och babords lantärna för kons 

smak på bästa tänkba- skepp. 
ra sätt utan att betala Ar kon pessimist? Optimist? Kon är 
ett högt pris - köp ingen av delarna. Kon är buddist - 

hon behövs som en motvikt mot hetsen 
i västerlandet Hon sjunker idisslande Tesupé à Kr. 2:- kommitterade. 
ned i idyllens gräs och är lugnets 

vänder fu l l t  av bi lder från det äkten- 

Nyradikala Gruppen 
tillhörande Svenska Kvinnors Vänsterförbund, 
sammanträder torsdagen den II juni 1931 å 

Restaurang Montmartre, Mosebacketorg. 
(Samma ingång som till Södra Teatern). 

KI. 20 (precis) Meddelanden och förslag från 

NRG 
kraftstation. Mejeriet är hennes trans- 
formator och profet. Mejeriet är smö- 

Årsavgifter upptagas. 
Nya medlemmar vinna Hur bör samhället ställa sig till strejkbryteri? 

Kl. 20,15 Diskussion över ämnet 

Inledningsanföranden av: 
Redaktör Sigfrid Hansson, Fil. Dr. Margit Cassel Wohlin. 

rets tempel. ostens synagoga. 
kooperativas kaffe 

Harry Martinson. 

liv unna dem deras självklara exi- 
stens inne i vardagens liv, i äkten- 
skap, samhälle, politiskt leverne. 

Men vägen dit är mycket lång. 
Och stundom tycks vägen och kam- 
pen dithän bara leda "'' kaos. Och 
därför är varje budskap, som beak- 
tar ett nytt historiskt nu - i dess 
särskilda, aldrig återkommande rela- 
tioner till forskning, arbete och kul- 
turliv - för att ge riktlinjer ur kaos 
mot ordning - värt sitt gehör. 

Ett sådant budskap är Richard 
Eriksens bok. Andra skola nog än 
mer vidga horisonten och spränga 
sönder en och annan förstening av 
dogmatism, som möjligen kan dröja 
kvar i fråga om kontrasten mellan 
manligt och kvinnligt. Men en mera 
ren och saklig ton, en mera klart 
syntetisk åskådning blir man sällan 
i tillfälle att möta och debattera. 

E. Fogelklou Norlind. 


	31-23-01.pdf
	31-23-02.pdf
	31-23-03.pdf
	31-23-04.pdf

