
Lösnummer 15 öre. 

A t t  skapa en människovärdig tillvaro 
för alla människor är en uppgift, 

som ingen tid före vår vågat allvarligt 
tänka på. Och vi har, gunås, inte kom- 
mit långt på vägen. 

Mest svårlösligt är troligen problemet 
om en tillfredsställande bostad åt varje 
människa. En bostad, som i fråga om 
utrymme, sol och renlighetsanordningar 
fyller hygienens bottenkrav, kostar så 
mycket, att man inte kan tänka på den 
för det lägst avlönade befolkningsskiktet, 
även bortsett från arbetslöshetstider. 
Detta faktum accepteras rätt lugnt av oss 
i allmänhet, men då intar vi också fak- 
tiskt den urgamla ståndpunkten, att kul- 
turen måst vara byggd på en grund av 
umbärande människor. Om man emeller- 
tid ej vill godta ett sådant sakläge som 
definitivt, utan söker efter möjliga lös- 
ningar av problemet, så väcker förslaget 
om kollektiva bostäder intresse och för- 
hoppningar. 

Det är utan tvivel möjligt att göra 
stora besparingar genom att bygga ett 
hus med många enrumslägenheter, med 
ett badrum för ett visst antal rum, med 
ett gemensamhetskök, där hela huset får 
hämta mat, möjligen med en samlings- 
lokal och slutligen med en barnavdel- 
ning, där barnen kan vistas när föräld- 
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rarna arbeta och helst också sova under 
mera hygieniska förhållanden än dem ett 
fattigt hem medger. För ögonblicket vill 
jag  bortse från de omdebatterade faror, 
som hotar genom kollektiviseringen och 
bara konstatera, att en hygieniskt till- 
fredsställande lösning av frågan bostad- 
mat-barnavård utan tvivel ernås billigast 
kollektivt. 

En sådan anordning förutsätter ju e j  
alls arbete utom kollektivhuset för alla 
där boende kvinnor - eller män. Tvärt- 
om - hela köket, all städning och större 
delen av arbetet med barnavården skulle, 
mot beräknad ersättning, skötas av de 
för sådant arbete intresserade och dug- 
liga bland dess innevånare. Jag påstår 
inte, att denna anordning skulle bli bil- 
ligare än det mest primitivt ordnade pri- 
vathushåll, men jag håller på att det 
skulle bli lika billigt och samtidigt skän- 
ka den samhälleligt betydelsefulla lyx, 
som heter hygieniska levnadsförhållan- 
den. 

Gott och väl, men det finns kanske det 
som är viktigare än hygien, det finns 
kanske omistliga värden, som hägnas i 
trånga, mörka, matos- och barnskrikfyll- 
da hem och som skulle förflyktigas i kol- 
lektivhusets alltför traditionsfria luft? Det 
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V a d  har hänt? 

Rationaliseringen har efterföljts av ett 
nytt slagord, teknokratin, även det 

härstammade från Amerika. Det har 
präglats av en grupp ingenjörer och ar- 
kitekter, nära knutna till Columbia uni- 
versitet, och torde betyda att tiden en- 

S M Ö R P R I S E T  HAR NATT S I T T  BOT- 
TENREKORD genom att gå ned till 

1:50 pr kilo. Äggprisen äro inte mycket 
bättre. Och ändå använder Rotaryklub- 
barna i Kalifornien sextio tusen ägg i 
sina bollspel för att motverka prisfallet 
- om pr spel eller pr vecka framgår icke. 
av vår källa. I varje fall en underlig 
användning av ägg i ett land, där barnen 
i den största staden till 60 % äro under- 
närda, fast fiskarne i vattendragen dö, 
icke av sorg utan på grund av att vatt- 
net förorenats av för mycken uthälld 
mjölk. 

K O M M U N I K E E R  OCH AVSLÖJAN- 
DEN JAGA fortfarande varandra i 

fallet Ekman. Det är icke endast Kreu- 
gergåvan, utan även andra och lika stora 
bidrag hr Ekman mottagit, vilka fordra 
sitt klarläggande. När kommer den verk- 
liga upprensningen? 

CKLESIASTIKMINISTERN har satt E i gång med en stor utredning angå- 
ende universiteten och i första hand upp- 
dragit åt dessas egna målsmän att själva 
utröna på vilket sätt ett bättre utnytt- 
jande av lärarkrafter och andra resurser 
skall kunna ske samt möjligheten av ef- 
fektivare uppläggning av arbetsplanerna. 

T I L L  SKOLRADSORDFORANDE i 
Brännkyrka valdes i förra veckan 

fru Sigrid Lundin. Fru Lundin är dock 
icke, som det uppgives i Social-Demokra- 
ten, den första kvinna på denna plats, 
då redan förra året, alltså det första möj- 
liga, enhälligt till skolrådets ordförande i 
Julita socken, Södermanlands län, valdes 
rektorn för kvinnliga Medborgarskolan 
vid Fogelstad Honorine Hermelin. 

E F T E R  BERÖMT MONSTER ha nas- 
sarna i Göteborg spruckit och en 

hr Lindholm avslöjat hr Furugård samt 
upphävt sig själv till Führer. G RONLANDSFRAGAN HAR ÅTER- 

UPPTAGITS i Haag. Danmark 
har för tillfället .ordet. 

UNDERHANDLINGARNA OM NY 
T Y S K  HANDELSTRAKTAT av. 

brötos hastigt i lördags, då tyskarna vi- 
sade sig alltför litet tillmötesgående, var. 
för svenskarna resolut reste hem. Detta 
tycks Tyskland inte ha väntat utan har 
nu skickat hit några större industrimag- 
nater för att föra privata underhandlin- 
gar. Handelstraktaten utgår den 15 
februari - en utebliven traktat betyder 
dock icke nödvändigt handelskrig, utan 
endast ett traktatlöst tillstånd, vilket v 
vid flera föregående tillfällen uppleva 
utan större olägenheter. I DEN LILLA STATEN LIPPE-DET- 

MOLD har lantdagsval ägt rum, vilket 
gives en viss betydelse som temperatur. 
mätare av det allmänna tillståndet i Tysk. 
land. Socialdemokraterna ha förlorat och 
nationalsocialisterna ökat, vilket stärker 
Hitlers ställning. Kanske omintetgöres 
nu också den förväntade kombinationer 
med de tysknationellas ledare Hugenberg 
och den mot Hitler fronderande national. 
socialisten Strasser, som nämnts som bli. 
vande vicekansler. 

JAPANERNA FORTSATTA KRIGET 
innanför den kinesiska muren. Kine- 

siska högkavrteret i Jehol har bombarde- 
rats. Man talar om att Japan måste utgå 
ur  N. F. (Men hur går det då med Ja- 
pans folkförbundsmandat. tyska kolonier, 
na i Melanesien. Kanske de skulle pass; 
U. S. A.) 

ligt dessas uppfattning nu är inne att 
folkens styresmän skola vara herrar tek- 
nici - teknokrater - liksom världen er 
gång styrts av aristokrater, plutokrater 
eller demokrater. Teknokraterna ta av. 
stånd frän politik och nationalekonomi 

Maskinens herre eller slav? 

I mitten av sistlidne december besöktes 
Stockholm av Marie Bonaparte, dot- 

ter till den for sin stora lärdom kände, för 
några år sedan avlidne prins Roland Bo- 
naparte. Sin dotter som en månad efter 
födelsen blev moderlös, lät han uppväxa 
i en vetenskaplig atmosfär. 

De närmaste åren före äktenskapet - 
Ar 1907 gifte hon sig med prins Georg 
av Grekland - var for Marie Bonaparte 
en betydelsefull tid. Anda från tidiga 
morgonen till sena kvällen studerade hon 
naturvetenskap och humanistiska ämnen. 
Hennes vetenskapliga intresse slocknade 
aldrig. Ar 1925 agnade hon sig åt stu- 
diet av psykoanalysen, varvid den djup- 
gående bildning hon förut ägde for hen- 
ne var av det största varde. Psykoana- 
lys studerade hon f ix  Freud själv under 
flera besök i Wien av vilka vart och ett 
varade flera månader. 

Marie Bonaparte - 
grundare av psykoana- 

lytiska sällskapet i Paris. 

Madame Marie Bonaparte så lyder 
prinsessan Maries vetenskapliga namn - 
ar  en av grundarna av det franska psy- 
koanalytiska sällskapet i Paris, vilket som 
medlemmar raknar flera psykiatrer och 
andra läkare. Hon är vidare en av ut- 
givarna av >la Revue Francaise de Psy- 
choanalyse>, vari hon publicerat flera 
psykoanalytiska uppsatser. Atskilliga av 
hennes arbeten ha f. ö. utkommit i tysk 
oversattning på det internationella psy- 
koanalytiska förlaget i Wien, såsom >zur 
Symbolik der Kopftrophäen>, >Der Fall 
Lefévbre, zur Psychoanalyse einer Mör- 

Marie Bonaparte. 
derin> och >Aus der Analyse einer mut- 
terlosen Tochter>. 

Alla dessa arbeten äro av det största 
intresse for det manskliga själslivet. Sist- 
nämnda uppsats ar en fin studie ur for- 
fattarinnans eget liv sett i analytisk be- 
lysning. Liksom Freud själv icke tvekat 
att till allmanheten utlämna flera drag 
ur sitt eget inre, nar det gallt att belysa 
viktiga frågor, har Marie Bonaparte lå- 
tit oss få en inblick i utvecklingen av 
hennes eget sjalsliv. 

Av det namnda arbetet framgår bl. a., 
att ett svårartat svaghetstillstånd av vil- 
ket Marie Bonaparte led mellan 17 och 
23 års ålder, tydligt utövade inflytande 
på hela hennes befinnande och på hen- 
nes personliga ode. Orsaken till detta 
svaghetstillstånd var att söka I hennes 
barndomsupplevelser. Hon påpekar, att 
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Regeringens 
finansplan. 

Årets riksstat slutar på 1,029 miljo- årets kronor, vilket i och för sig är 
t rekord - 1932-33 års budget t. e: 
uppgick till 896.1 miljoner. Men detta är 
icke det enda som gör den nu framlagd 
finansplanen märklig. 
Den försämring i konjunkturläget, som 
dan. förra året föranledde dåvarande 
finansministern till en pessimistisk förut 
sägelse om landets ekonomiska framtid! 
utsikter, har ytterligare skärpts. Finans- 
ministern påpekar i sin framställning hur 
portnäringarnas läge försämrats, hi 
jordbrukets krisläge visserligen på grund 

det i alla avseenden goda skörderesul- 
tatet något lindrats, men att man icke hi 
skäl att hoppas på en återhämtning a 
priserna på jordbruksprodukter - me 
t ord, att hans finansplan bygger på 

förutsättningen om ett oförändrat inte. 
nationellt 'konjunkturläge, som kommer 
att återspeglas inom vårt eget land i ett 

depression utan egentliga tecken till åter- 
hämtning. Dock återstår oss möjligheter 
t genom egna åtgöranden söka påverka 
det inhemska ekonomiska läget i gynn- 
im riktning. 
Arets stora, allt överskuggande fråga 

arbetslösheten. Dess bekämpande på 

olika vägar är också det väsentligas 

Det mest 
nödvändiga. 

Remissdebatten har ägt  rum. 

När människan 
rör på sig. 
Av El in  Wägner. 

Lagfäst 
läkarnas rätt 
att avbryta havandeskapet 
-under betryggande former. 

Teaterbråket vid 
Nybroplan. 

Av Sven Stål.  

kapitlet i finansplanen. De åtgärder fi- 
nansministern föreslår för det inhemska 
lägets påverkande är bl. a. en stark 
begränsning av statens löpande utgifter 
Samtidigt som statens verksamhet för at! 
skapa produktiva och varaktiga nyttig 
heter av olika slag föreslås väsentligt ut. 
vidgad. 160 miljoner kronor anslås till 
offentliga arbeten, byggnads-, väg- och 
elektrifieringsarbeten. Men också andra 
kraftåtgärder äro upptagna, arbetslös- 
hetsförsäkring, samt kontanthjälp i stör. 
re skala än hittills. 

Var skola nu besparingarna ske? På 
försvaret sparas nära 20 miljoner för in. 
ställda övningar, indragna skytteanslag 
nedskurna anslag till materialanskaffning 
Kulturanslagen få ävenledes vidkänna! 
indragningar på icke mindre än 6.8 mil- 
joner. A andra sidan komma skattehöj- 
ningarna som uppgå till sammanlagt om. 
kring 70 miljoner kronor: på höjd in- 
komst- och förmögenhetsskatt 15 miljo- 
ner, på tobak, sprit och malt 27% mil. 
joner och slutligen på omlagd arvsbe- 
skattning 25 miljoner kronor. Den när. 
mare utformningen av denna skatt åter- 
finnes i en för några dagar sedan fram. 
lagd proposition. Den skall användas till 
amortering av de lån, med vilka de om- 
fattande offentliga arbetena finansieras 
Dessa lån, som skola amorteras på 4 år 
äro i och för sig en uppseendeväckandc 
nyhet för en svensk finansplan, då Iåne- 
medel enligt hittills gällande regel endas 
använts till s. k. produktiva ändamål 
Slutligen användes rusdrycksmedelsfon- 
den och fonden för statsskuldens amor. 
tering. 

De ovan i korthet antydda siffrorna få 
sin principiella bakgrund bl. a. genom 
en bilaga, som fogats till statsverkspre 
positionen, Konjunktur och offentlig hus. 
hållning, författad av professor Gunnar 
Myrdal och åt vilken finansministern I 

huvudsak skänkt sin anslutning. 
Kärnpunkten i denna uppläggning är 

den, att staten kan vinna vissa fördelar 
genom att koncentrera sina offentliga ar- 
beten till depressionstiden. Om en stat- 
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D:r Andrea Andreen-Svedberg: 

Kollektivhus 

D:r Alfhild Tamm: 

Äro svenskarna ett sur- 
mulet folk - och varför? 
En psyhoanalytikers funderingar. 



Lagfäst läkarnas 

skapet - under betryggande 

preventivlagen. 

rätt att avbryta havande- 

former - och 

bort med 

Det mest Med anledning av den på justitiemi- 

ningen angående vissa reformer på straff- 
lagstiftningens område, har Verkställan- 
de utskottet i Radikala Gruppen av Sven- 
ska Kvinnors Vänsterförhund gjort en 
framställning till justitieministern röran- 

visste på förhand att årets de fosterfördrivnings-, preventiv- och Ste- 

ig ett osedvanligt intresse och de Kvinnors Riksförbund, u r  vilket Sven- 
gre grad än vanligt utslags- ska Kvinnors Vänsterförbund och framför- 
för den politiska kursen. På allt dess Radikala Grupp framgått, redan 

onsdagen den adertonde januari föll medveten befolkningspolitik, som tar sikte 
på en kvalitativ förbättring av folkstoc- 

och kylig. Man kände i riksda- ken. I uttalanden inför andrakammarva- 
mrar att även där en renande len 1928 och 1932 har denna program- 
tt fram. Stämningen var all- punkt ytterligare utvecklats och motive- 
men icke hopplös. 

ssdebatten, som fortsatte Straff för abort överensstämmer 
n på torsdagen, blev icke den ej med rådande rättsuppfattning. 

skärseld för regeringen som Det framhålles n u  i skrivelsen att den 
v förhandskritiken i pressen gällande lagstiftningen, som förbjuder 

förmoda. Möjligen hade hr varje ingrepp i abortsyfte, icke är i över- 
n rätt i sitt yttrande, att man ensstämmelse med vår tids rättsmedve- 

gärna störtar en socialdemokra- tande och vetenskapens nuvarande stånd- 
punkt. Den rättsuppfattningen har ut- regering i depressionstider. vecklat sig att, trots lagens uttryckliga 

Naturligtvis framhölls från höger- förbud, ett avbrytande av havandeskapet 
håll starka betänkligheter mot för- är läkaren tillåtet då moderns liv är i 
svarsbudgetens nedskärning, mot att fara. Det har länge varit ett önskemål 
icke kaffetullen höjts, men framför- att denna rättsuppfattning på ett eller an- 

nat sätt lagfästes. Men åsikterna ha va- 
allt vände man sig mot regeringens rit betydligt delade huruvida denna rätt 
förslag om anordnandet av offentliga att avbryta havandeskapet skulle tiller- 
arbeten genom lånemedel och dessa kännas läkaren. även på mer eller mindre 
senares finansiering genom arvs- vida sociala indikationer. Den enda fram- 

komliga vägen att lagstiftningsvis motar- 

Från frisinnat håll ställde man sig beta ::: det allvarliga hot mot folkhälsan 
också särskilt kritisk mot de före- av fosterfördrivning utgör är att det läg- 
slagna allmänna arbetena, gick med ges helt i kvalificerade läkares händer 
på arbetslöshetsförsäkring men ville att avgöra när ett sådant ingrepp bör 
inte ändra på den gällande arbets- företagas, förutsatt att detta sker un- 

löshetspolitiken. Kommunisterna op- der betryggande yttre omständigheter. 

ponerade, som det syntes för oppo- Borttag straffhotet för kvalifice- 
sitionens skull.' Den förste Sillén- rad läkare - inför betryggande 
representanten i kammaren var in- 
gen lycklig ackvisition och det var Endast den ändring i vederbörande 
föga värdigt kammaren att med strafflagsparagraf bör sålunda komma 
ohejdat skratt barnsligt uppmuntra till stånd att straffhotet borttages för 
vad den i alla fall allvarligt ogillar. kvalificerad läkare. 

Regeringens försvarsposition var De närmare kvalifikationer, som skola 

onekligen stark. Det föreligger et t  pet ifråga och de omständigheter under 
ekonomiskt nödläge. Situationen vilka ingreppet må ske, böra enligt skri- 
måste lösas. Det hjälper icke med velsen inskrivas dels i Instruktion för lä- 
enbart kritik. Man måste då anvisa kare, dels i särskild stadga för framkal- 
en annan lösning än den regeringen lande av abort och för steriliseringsför- 

föreslagit. Godtogs icke besparin- med medicinalstyrelsens uttalande över 
garna på den fjärde huvudtiteln så Steriliseringssakunniges betänkande. Det 
måste de tjugu miljonerna anvisas är nämligen av stor betydelse att möjlig- 
från annat håll. Kunde nyttigare het till sterilisering ordnas samtidigt och 
arbeten föreslås än de regeringen efter samma grunder som rätt att avbryta 
nämnt, så hade den för sin del  in-  havandeskap. At medicinalstyrelsen bör 

därför snarast möjligt uppdragas att ut- 
genting däremot. Men den vägen arbeta förslag till sådan instruktion och 

debatt skulle komma att till- riliseringslagarna' I skrivelsen påpekas först hur Frisinna- 

rats. 

former. 

kunde den icke gå att endast dra in stadga. 

på alla utgifter och understöd. T y  
detta att skaffa landets behövande Bort med preventivlagen och fram 
innevånare en nödtorftig näring var 
och förblev det mest nödvändiga. 

för bättre social fostran på 
släktlivets område! 

Vidare framhålles att den s. k. pre- 
ventivlagen icke i något avseende nått 
sitt syfte, utan snarare bidragit till att 

MÖTESPLATSEN den propaganda för preventiva medel 
som i utomordentligt stor utsträckning 

Föreningen Frisinnade Kvinnor i Halm- ägt rum varit både ovetenskaplig och 
ovederhäftig och därför i sin tur givit 

anslutna till Svenska Kvinnors Vänster- anledning till ökning i de kriminella abor- 
förbund, har haft sitt ordinarie årsmöte terna. Denna lagparagraf, som icke läng- 
måndagen den 16 jan. Års- och revisions- re fyller något förnuftigt ändamål i folk- 

varefter styrelseval förrättades. Till ordf. detta sammanhang framhålles betydelsen 
berättelserna upplästes och godkändes hälsans intresse, bör därför upphävas. I 

valdes fru Karin Wallin, vice ordf. frö- av att samhällets lagstiftning icke bör 
ken Ida Johansson, sekreterare fru 

Thora Backman, kassör fru Ester Ahl- 
berg; övriga medlemmar i styrelsen: 
fru Gerda Morin och fru Fatima Anders- 

Mötet avslöts med ett trevligt samkväm 

son. Revisorer blevo fröken Emma Svens- 
son och fru Abrahamsson. Efter styrel- 
seförhandlingarna vidtog en livlig diskus- 

ra beaktansvärda artiklar ur Tidevarvet. 

på Gillet. 

sion samt uppläsning av bland annat fle- 

Elin Wägner: 

När människan 
rör på sig. 

et var vissa aktuella tidsföreteelser längre någonting att förlora genom att D som dikterade slutorden i artikeln träda i opposition mot sin egen konser- 
Stormakten (Tvt n:r 2) om människans vativa arbetarledning eller mot arbets- 
obönhörliga reaktion mot orimliga för- givare, stadsfullmäktige, myndigheter och 
hållanden. Efter satsen följer här ett om ordningsmakt. Bilen och det lilla kom- 
än ofullständigt försök till exemplifiering. fortabla hemmet är det ju ändå adjö med! 

Människans spontana reaktioner mot Man har sagt sig att en revolutionär 
orimligheter kännas igen på sin olikhet massa inte skulle kunna klara sig mot 

reras uppifrån genom drill, hets, hot, och gasbomber, battonger till sitt förfogan- 
genom propaganda som förfalskar de de. Men erfarenheten visar nu hur man 
verkliga motiven och de verkliga målen kan göra revolution på annat sätt än ge- 
(såsom fallet var med krigspropagan- nom att storma regeringsbyggnader. 
dan). När människan rör på sig synes Om vräkning av en familj blir hela 
det vara så att hon inte lystrar på paroll kvarterets angelägenhet, så att alla ställa 
utan så, att en situation som är pressad sig som skyddsvakt omkring de vräkta 
till olidlighet, väcker upp likartade reak- och deras möbler, då kan man komma 
tioner på olika orter, oberoende av var- därhän att vräkning av arbetslösa i en 
andra. Ett exempel. ett förlösande ord stad blir omöjlig. Om arbetslösa, vilka 
kan naturligtvis vara signalen, men aldrig fatt gas och elektricitet avstängda för at t  
en utspekulerad paroll från en propagan- de inte betalt, läras upp av avskedade 
dacentral. Och det som händer är oför- gas- och elektricitetsarbetare hur man 
utsett, sätter kalkyler och beräkningar ur ska stjäla gas och elektricitet och detta 
funktion. plötsligt praktiseras av tusentals männi- 

I dessa dagar då de arbetslösa i Sve- skor, då bli gasverkets bestämmelser 
rige börja organisera sig efter utländskt omöjliga at t  genomföra. Likaså om de 
mönster, är det av stort intresse att se arbetslösa plötsligt ta sig till att åka 
hur de arbetslösa reagerat på andra håll gratis i massor på spårvagnarna, att g e  
mot nöd och olidliga förhållanden. Den sig ut  efter ved i skogarna, efter mat på 
period är nu över, da de arbetslösa gingo landsbygden, om de expropriera outhyr- 
och väntade på att få arbete igen. Många da hus, reparera dem och flytta in. 
som haft med arbetslösa att göra ha vitt- De välorganiserade och beslutsamma 
nat om hur ledighet verkar förslappande, hungerdemonstrationerna, de energiska 
man förlorar förmågan att bruka tiden, och outtröttliga missnöjesdeputationerna 
det enda man har i överflöd, man för- som aldrig ta emot ett avslag, ha tvingat 
lorar intresset för bildningstillfällen och fram understöd där intet givits eller av- 
så vidare. Men exemplen från Amerika värjt minskning av understöd och anses 
vittna om att så småningom orienterar ha skrämt dem som ha haft pengar till 
sig på nytt den outnyttjade massan av att ge mycket för att inte mista allt. De 
mänsklig och uppträder som en ha blivit en makt i staten, ett omvand- 
makt i sökandet efter föda och arbete. lande, revolutionerande element i det kon- 

Motsvarigheter till dessa fenomen fin- 
högkonjunkturens år Sacco och Vanzetti 

nas också i Västeuropa, ehuru det natur- 
ur vägen för att trygga sig mot revolu- 
tionärerna. Det har varit noga med att 
hålla sina arbetarmassor politiskt utanför ligtvis blir svårare i länder som ha ar- 

betslöshetsunderstöd att organisera de 
arbetslösa till så desperat självhjälp. 

inflytande men ge dem eller vissa g r u p  
per av dem, en relativt god levnadsstan- 
dard som höll dem nöjda. Det är därför Ryssland erbjuder vid första ögon- 

så fantastiskt att just Amerika genom kastet en helt motsatt bild, men det är 
krisen och arbetslösheten plötsligt mitt i frågan om man inte också där kan spåra 
samhället fatt en revolutionär hungerarmé verkningarna av människans reaktion mot 

alltför hård press. Om produktionsök- som räknar miljoner. 
Arbetare som arbeta på halvtid och ningens tempo saktat, så behöver inte vil- 

med sänkta löner eller inte alls ha inte jan till att bygga upp en industristat av 
agrarlandet ha slappats hos det arbetan- 
de proletariatet, men det visar kanske att 

lägga hinder i vägen för möjlighet till människan är en maskin som behöver 
vederhäftig upplysning för vuxna perso- sitt bränsle för att fungera. Enligt den 
ner om släktlivet och föräldraskapets för- statistik som socialrådet i Genève skic- 
pliktelser. Till sist understrykes den lit- omordentligt stora betydelsen av att kat ut var 1931 års skörderesultat min- 

sexuell undervisning och fostran till so- dre än 1913 års, medan befolkningen 
cial ansvarskänsla även på detta område ökats med 30  miljoner. Nu kunna för- 
genomföres i alla skolformer på ett för stås andra faktorer komma in som balan- 
varje åldersstadium lämpat sätt. sera dessa siffror och ge andra resultat, 

S k r i v e l s e n s  d:r Andrea Andreen-Svedberg men folkökning och nedgång i animaliska 

mötte tyvärr icke något påfallande in- och vegetabiliska födoämnen tyckas än- 
tresse för de berörda frågorna - om då vara samtidiga företeelser. 
man bortser frän steriliseringen - hos Ryssland är emellertid ett experimen- 
justitieministern. inställning terande land och det är troligt att dess 
härvidlag skiljer sig sålunda på intet vis 
från den svenske officielle mannens sed- ledning snabbare än andra Iänders ska 
vanliga vanliga attityd till dessa, i varje inse och rätta sig efter den läxa den fått 
fall för landets kvinnor, så betydelsefulla av människan. Men alla måste förr eller 
frågor. senare lära den. 

NORRLANDSG. 30, STHLM fostran, etc. 

BetjäningsavgIft på notan. 

mot alla de masshandlingar som sugge- en ordningsmakt som har kulsprutor, tår- 

kraft 

Det officiella Amerika röjde under servativa Amerika. 

Statsrådets 

B O K H A N D E L N Spe c i a l b o k  h a n d  e l f ö r :  S T U D I O Religion, Mystik, Teosofi, Psykologi, 
Spiritualism, Frimureri, Modern Upp- 

Stockholms 
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I I I 

Sven Stål: -- 
Teaterbråket 
vid Nybroplan. 

Maskinens Främmande 
herre eller slav? religioners be- 

det allra bästa sätt åskadliggöres utav läroböckerna. vecka ha en 
Vill Ni varje (Forts. fr. sid. l). 

De ha framförallt spikat fast resultatet av handling i 
den tekniska utvecklingen, som kanske på 

de här. från The New Leader hämtade 

Dagligen hugnas den stora allmän- dergång for båda teatrarna och med de D heten med s k Teaterledare i sin respektive cheferna kvarstående på sina 
prenumererandes tidning Statsrevisio- poster kommer den nya villan att bli var- 
nen har grumlat upp det redan forut re än den förra Och hur tror herrar 
dunkla vattnet och alla landets icke sak- revisorer att nästa bokslut kommer att 
kunniga stamma möte i tidningsspalter, gestalta sig? Siffror kunna aldrig bli 
avlasta sina mer eller mindre politiskt annat än siffror - och konst, KONST ut- 

den inhemska scenkonsten en tjänst Alla dagsprotokoll Jag  har förut påpekat att 
ha dragit sitt strå till stacken och nu Staten, Riksdagen, som med rund hand 
liknar det ett kattarbål, med ordentligt skänkt årliga understod, utan att kräva 
uppstaplade styrelsemedlemmar, och något i gengäld, har största delen i den- 
överst på toppen den stackars martyren na misär. Det ar ifrån detta håll som 
Wettergren Ingen vill tanda bålet, men en upprattelse för konsten måste komma 
alla längta efter att få se lågorna - Önskligt och klokt vore om landsortens med en femtedels 

dock flere roster ha höjts emot ett av- teatersanering i en viss mån kunde stat- 

livande av Wettergren, och si han har Iigt redigeras De oerhörda nöiesskatte- 
räddats över till en ny aera - och om medlen äro självskrivna till att stödja och 
en vecka eller två äro vi i samma utförs- garantera kommande företag Jag hade 
backe som forut Vad har uppnåtts? tänkt mig att varje landskap i sin resi- 
Vad - eller vilka äro riktlinjerna for ett densstad inrättade en blygsam Stadstea- 

kommande samarbete mellan stat och ter, med samma repertoar som National- 
teater? scenen. Pjäsinköpen skulle göras for he- 

Det vitala i teaterns nödläge har fort- la landet och darigenom kunde utgifts- 
farande ingen tangerat och allt strunt- staten betydligt sankas Den stora ko- 

arbetskapaciteten motsvarar 
hundratusen kulis 

prat om redan spillda summor och jorda- stymgarderoben, som tillhör de båda 
de resultat gagnar ingen levande själ kungliga teatrarna, är jag  overtygad om 
Wettergren ar olämplig för sin uppgift, är så väl försedd att man utan olagenhet siska kulis, som tillsammans prestera ett 
alltså låt honom hedersamt återgå till kunde i görligaste mån förse Stadsteat- arbete på en femtedels hästkraft och där- 

nästa lotteriinkomst och pensionera nittio gånger med hela uppsättningar 
kulis arbete 

Eller - för att ta ett annat exempel, en 
procent av teaterns nuvarande artister. Sita m. m kunde också ambulera - och man inom gjutjärnsindustrien kan n u  på 
Samla alla landets förstarangsskådespe- om en eller annan av de olika huvudrolls en timme tillverka lika mycket som det 
lare vid Nationalscenen och giv dem en innehavarna särskilt gjorde sig bemärkta, för femtio år  Sedan tog honom sexhundra- 
enhetslön, låt teatern ikläda sig utgifter- vad vore enklare an att låta dessa också femtio timmar att 
na för deras kostymeringar Engagera ambulera? Det ar fullkomligt misstag att alla tekniska hjälpmedeltoges i bruk 
dessutom andraplansartister, som äro tro att endast Stockholm är lyckligt lot- att de mänskliga behoven behövde 
medvetna om sin assisterande duglighet tat - efter endast ett eller två besök på nu den vuxna befolkningen mellan 24 och 
och thesslikes äro på det klara med att Dramaten står det alltför tydligt klart for 44 års ålder arbeta 

de äro till for att göra tjänst - inte for envar att >I Stockholm äro fordringarna mar per år och individ för att åstadkom- 
att nådigt tjänstgöra Upphör med elev- ytterst små ningen som skulle ligga tio gånger over 
skolan under dess nuvarande, fullkom- En regulering av landsortens teatersäll- genomsnittsinkomsten for 1929 De tek- 
Iigt själsmördande tillvaro Välj ut ett skap, en stabilisering av de redan existe- niska framstegen ha som det nu är, ska- 
visst antal ungdomar, låt dem få sin ut- rande och en sovring av de kommande pat arbetslöshet, förstört Prissystemet och 
bildning genom arbete och genom att vore ett Iivsvillkor för provinsteaterns vårt nuvarande produktionssystem 

inför en reagerande publik Naturligtvis Det vore inte otänkbart att måste störta samman om Inte teknokra- 
terna få hand om det 

får inte sprakets vård bortfalla, på den- de basta av landsortstrupperna överginge Teknokraterna påpeka inte idel nya sa- 
na punkt vilar hela teaterskråets fram- och bleve Stadsteatrar med ens, och för ker Mycket har i annan form forut fram- 

tid För att hindra att teknikens över- 
inkorporera allt onödigt promenadutrym- härjningen, som varje vår och höst lagar mäktiga utveckling skall göra hälften av 

me Gör salongen trivsam, måla om vag- genom huvudstäderna, skulle myndighe- arbetsfria och till arbetslösa respektive 
garna, gör det varmt och bekvämt! Och terna införa ett noggrant övertänkt be- betsslavar som dignar under försörjnin- 

färgade åsikter och tro sig därmed göra Inses inte i sifferkolumner och inte i riks- 

sin hemslöjd och sitt förra liv. T a g  rarna med en grundstomme eller många efter en turbinanläggning, vars 
Rekvi- tet motsvarar 

660 

, 

Riv ned väggarna I salongen och att stävja den illojala stjärnturnerings- hållits 

och experimentscen, där delvis eleverna 
tillåtes pröva sina krafter. 

Lägg inte huvudvikten vid utstyrslar 
och dyrbara kostymanhopningar. Vad 
har teatern t. ex. för nvtta av de deko- 

en av lektor H Wijkmark och un- 

bl a en kort översikt av missions- och 
religionshistorien Däri forekommer i 

stycket Buddhismens frälsningsväg ut- över 
trycket >Kärleksbudet ar negativt: du 
skall icke skada något levande!> 

dare i Tidevarvet 7/1, G Fornander, till 
utgångspunkt for ett kritiskt angrepp dar 

okunnighet och mycket annat Beträffan- 
de vår karakteristik av buddhismen ar 
anmarkningen i sanning forbluffande Om 
dess negativa installning till livet och 
tillvaron overhuvud har ju den samlade 
religionshistoriska forskningen endast en 
mening Likaså beträffande Buddhas 
uppfattning av kärleken den ar grans- 
lös, oversvallande, djupt kand och tilläm- 
paa välvilja (:metta>) mot allt levande 
Framför allt talas ju i Tripitaka om vax- 
ter och djur, som buddhistmunken un- 
der inga förhållanden får skada. Orsa- 
ken till denna uppfattning säges lika en- 
tydigt av forskarne vara Buddhas allt 
dominerande strävan att undvika alla så- 
dana affekter som vrede, hat, ovänskap 
etc. i avsikt att på detta satt rena och 
befria själen >Välviljan gentemot hela 
världen . har sin bestämt motiverade 
plats i munkens träning, ar  inlagd I själ- 
va det system for tankens omformning, 
som ar Buddhas lära> (Tuxen: Buddha). 
om n u  någon I strid mot gängse moral- 
filosofisk terminologi kalla ett kär- 
leksbegrepp I denna anda för aktivt eller 
Positivt, så må det vara vederbörandes 
ensak Enstaka exempel ur  legendsam- 
lingarna på att Buddha eller någon av 
hans munkar visat prov barmhärtig- i Del 1:2, tredje uppl. ): >Det fordras allt- 
het andrar givetvis ingenting i den teo- så, att vi söka förtså de främmande re- 
retiska analysen av karleksbudets art i ligionerna och erkänna det goda, de in- 

nehålla Medan vi sträva efter att visa den buddhistiska läran 
I forbigående må nämnas, att prof hedningarna den Gud, som vi funnit, få 

Tuxen i sin Buddhabok går så långt, att vi icke glömma, att de och vi bro vand- 
han förnekar tillvaron överhuvud av en rare på väg och att liksom de 
särskild etik i buddhismens system Vil- 'blott se endels och förstå endels', I 
ket han anser vara en styrka och en för- denna anda ar också den efterföljande 
del hos en sådan religion som buddhis- teckningen gjord, något som envar opar- 

tisk läsare lätt kan övertyga sig om men 
Eftersom kritikern dragit fram den Till slut vill jag endast betyga min ut- 

mosaiska lagens negativa karaktär (vil- omordentliga uppskattning och beundran 
ken ingen människa bestritt), kan det for de indiska frälsningsreligionernas 
ju ha sitt intresse att just med de tio sublima idealism och skarpsinniga meta- 
buden från Sinai jämföra buddhismens fysik, likaså aven för dessa religionen 
tio bud (efter Söderblom): storartade, ehuru en smula passivt och 

Du skall icke föra ett okyskt liv negativt bestämda humanltetsideal j a g  
Du skall icke stjäla tillåter mig dock alltjämt att for egen 
Du skall icke döda något levande va- del giva foretradet åt Honom, som icke 

blott levde utan aven gav sitt liv for sina 
broder Du icke njuta berusade drycker Stockholm i 1933 

Du skall icke äta på förbjuden tid 

dertecknad utgiven lärobok finnes översikt 

Ovanstående sats tages av en insän- världens 
det talas om teologernas blindbockslek, händelser? 

Prenumerera 

Tidevarvet 
för 1933! 

Radikal politisk 
veckotidning. 

O beroende. 
Oförskräckt. 
Pris för helår kr. 6: - 
Halvår kr. 3: 25 

Postgironummer 

1554. 

sen 

A. Klefbeck. 

Bagarstugan 

först och främst, inrätta en intim försöks- 

HORNSGATAN 37 Tel. Söd. 7000 
FOLKUNGAGATAN65 ,. 7337 
GÖTGATAN 52 ,. 33309 

viljningsystem Om scenkonsten i Sve- gen av det hela, måste en radikal omänd- Du icke deltaga i dans och sång, 

GARN., TRIKÅ- 

& SYBEHORSAFFAR 
(Selma Eklund) 

23 Erik Dahlbergsgatan 23 
Tel.: 62 86 17. 

P r i m a  v a r o r  - L a g a  p r i s e r  

rationer och kostymer som anskaffades 
till >Fiesco>? Bind inte dekorations- och 
kostymförrådet vid vissa enstaka gånger 
framförda program. Låt inte det deko- 
rativa inslaget bli huvudsaken det är 
inte målare och skräddare som förfat- 
tarna i nutiden och forntiden skrevo pjä- 
ser för - utan ett lyssnande auditorium. 

Ett direktionsamröre mellan Operan 
och Dramaten skulle betyda en säker un- 

I 

Emy Ek förra måndagen höll i Yrkes- 
vara skall lösas av Riksdag eller Konselj Goda och sunda regler alltså, men, kvinnors klubb inför ett andlöst lyssnan- 
har man rätt att i alla skattebetalandes ker och i artiklar, föespått katastrofen positiva! de auditorium. Den inspirerade fram- 
namn först fordra tillsättningen av en och i min ringa mån höjt ett varningens bok är kritikernas enda belägg för sin ställningen, som denna gång gällde livs- 
Teaterkunnig kommitté. Ett så vitalt pro- rop. reli- trons framträdande i främmande länders 
blem, som frågan om vår inhemska scen- Jag protesterar på det bestämdaste mot gionshistoriska översikt. Däremot heter litteratur, började med genombrottet i 
konsts framtid, kan inte lösas av mer eller den lösning teaterfrågan ser ut att vilja det i känd kritikerstil: >åtskilligt skulle Thomas Manns Zauberberg, och omsvep- 
mindre nitiska sifferherrar ifrån Skövde taga. denna lärobok kunna anföras... te fransk och engelsk litteratur där slut- 

och Hjo. och med en eventuell sammanslagning men...>Mot detta k a n  j u  intet sägas. ligen Lawrence's verk fick en kanske sär- 

Om vår Nationalscens vara eller icke ett livskraftigt nytt. ver. 

synes, icke så 

Nu äro vi där! uppfattning av 

Ett fortsättande av samma ledning ' 

delningen av vår bok heter det (sid. 68 skilt besjälad tolkning. H .  Jag har redan, under många år i böc- med Operan är  döden. 
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på, medan kvinnorna skryter över sin 
oumbärlighet. Ändå måste det finnas en 

bättre hand med barnen än deras fruar. 
hel del män, som vet med sig, att de ha 

Att handskas bra med barn är säkert inte 

Kolletiv- 
hus. 

Äro svenskarna. 
surmulna? 

(Forts. fr. sid. I) .  
intrycket har man åtminstone avgjort fått 
a" den pressdiskussion, som förts i an- 
ledning av ett planerat kollektivhus. Först 
måste väl då erkännas, att alla reformer 
är farliga och att många människor är 
så beskaffade, att de >hellre bära vanda 
plågor än fly till andra dem de icke kän- 
na>. Dem måste man tillåta att komma 
som eftertrupp vid alla de tillfällen. då 

intelligensen, ja  rent av neuroser, vilka 
hindra barnet att följa med i skolan och 
som även i övrigt kunna vara i vägen för 
dess fria utveckling. Hon betonade att 
samma lagar, som gälla för neurotikern 
även i mer eller mindre grad ha sin till- 

allom givet, förmågan kan i stor utsträck- (Forts. f r .  sid. i . )  lämpning på alla andra. Till sist påpeka- 
ning förvärvas, men i den mån den be- en analys som tidigt bragt i dagen det des, att Psykoanalysen, man an- 

ror sa inte är det könsbundet. undanträngda materialet, skulle ha gag- klagar för att göra människorna omora- 
Förklaringen till det ensidiga talet om nat henne mycket mer än alla konsulta- Iiska i stället tjänar höga ideal, i det den 

i Sö- icke blott skaffar individen mera lycko- 
moderns betydelse är helt enkelt den, att som hon blev underkastad, möjligheter, utan även skänker den so- 
vi sedan urminnes tider vant oss vid att cialt inställda människan större förmåga 

till arbete och andra prestationer av be- 
tydelse. 

endast hon haft tid för barnen. Och så En besegrad ångestre- 
I föredraget hade påpekats att Freud har vi gjort en dygd av nödvändigheten: 

säkerligen icke kommit till sina stora hon är det enda viktiga. Men nu behö- aktion' 
ver vi också framhålla vad en far kan Av största intresse äro vissa avidskep- upptäckter, om han icke utom sin intel- 

tioner hos läkare eller de 

mänskligheten' prövar nya vägar. 
Men vi, som är relativt fördomsfria, 

måste ju våra instinktiva reak- 
tioner en smula. För vi har ju en komisk 

betyda och laga att han får göra sin in- liga> drag av ångestkaraktär, som Marie ligens ägt framstående karaktärsegenska- 
sats, Det vore kanske idealiskt om var- Bonaparte hade att kämpa med och detta per, framför allt ett okuvligt mod. Ett 
dera av föräldrarna kunde ha en halv ar- ehuru hennes medvetna jag  kände sig mod av samma art gav Marie Bonaparte 

En egendom- själv prov på. Hon gick nämligen rakt på 
betsdag utom hemmet och ägna återsto- lig skräck för Edgar Poes diktverk hör sak och hemföll icke till halvkvädna v i -  

upphöjd över all övertro. 

benägenhet, vi människor, att göra en (den mer. eller mindre åt samvaron med 

Arkitekt Markelius' förslag till kollektivhus vid Fredhällsområdet, Stockholm. 

dygd av nödvändigheten. Som nu detta 
om den ojämförliga betydelsen för ett 
barn av att vara tillsammans med sin 
mor ständigt. Varför talar man så litet 
om faderns betydelse? Såvitt jag  för- 
står finns det intet skäl i världen, var-' 
för inte en far skulle betyda lika mycket 
för ett barn som en mor, så snart am- 
ningsperioden är över. Varför är alla 
fäder så anspråkslösa? Annars brukar 
män inte vara omedvetna om vad de du- 
ger till. Men här hör de alla beskedligt 

till de nämnda symtomen. På samma gäng behandlade hon 
hon sedan sitt 13:de år med hänförelse de ömtåliga ämnen som en psykoanaly- 
åsett skådespel som Hamlet, Konung tiker icke får kringgå med den fina takt, 
Ödipus, kände hon skräck för Edgar som är lika vjktig som föregående egen- 
Poes arbeten på grund av de i dessa ofta skap och tyvärr lika sällsynt. Madame 
förekommande kvinnliga andarna. Un- Bonaparte höll föredraget på tyska på 
der en tidrymd av 25 år undvek hon på grund av därom uttalad önskan. Hon be. 
grund av nämnda fruktan att öppna böc- handlade nämnda språk lika flytande son 
ker i vilka andar, som återvänt u r  andra om det varit hennes modersmål. 
världar möjligen kunde komma att om- 
nämnas. Särskilt Ligeia väckte fruktan Håller vår älskvärdhet 
- det var den som först framkallat -- 
skräcken för Poes arbeten - och först på att försvinna? 
under analysen vägade hon åter läsa den, 
vilket skedde med samma ångestreaktion Huvudstadens dagliga tidningar visade 
som förut. Men nu var hon i stånd att en surmulen uppsyn; endast en hade be- 
fatta orsaken ti l l  sin fruktan och kunde mödat sig om att lämna ett sakligt re- 
därför besegra den. Hon har t, o, m ,  till ferat. De övriga uttryckte sig raljeran- 
den grad övervunnit denna att de, intetsägande eller rent av oförskämt 

och författat en psykoanalytisk studie fransmän,, vilket väl beror på att vi före. 
över honom, vilken snart utkommer på tett vissa drag av hövlighet, gästvänlig 

het och ädelmod. Dessa egenskaper ha 
emellertid mer och mer försvunnit och v 

franska, tyska och engelska. 

Svenskarna tala mycket rent av få rykte om oss att vårt 
ovänliga, surmulna, j a  t. o. m. hänsyns, 

Trots det att sor. 

hon fördjupat sig i Poes liv och diktning Vi svenskar ha fordom kallats >Nordens 

Finansplanen. 
(Ports. fr. sid. i . )  

lig utgift medför en stegring av nationens 
produktion och reala kapitalbildning ge- 
nom att outnyttjade produktionsmedel tas 
i bruk för detta ändamål, så innebär den- 
na utgift i själva verket ett stärkande 
av statens finanser oavsett hur de täckes. 
Krisen föranleder att en betydande 
mängd arbetskraft och övriga produk- 
tionsmedel äro outnyttjade, men den rea- 
la extrakostnaden för ett offentligt före- 
tagande, som tager dessa outnyttjade pro- 
duktionsmedel i bruk, kommer att uppgå 
blott till en bråkdel av kostnaderna för 
den ökade konsumtion som blir ett resul- 
tat av de genom utvidgad statlig verk- 
samhet stegrade inkomsterna. Härtill 
kommer socialpolitiska vinster i form av 
de arbetslösas bispringande på ett eko- 
nomiskt sätt samt ett fördelaktigt stimu- 
lerande av det enskilda näringslivet. Ett 
sådant ökande av de offentliga arbetena 
kan dock endast ske jämsides med vissa 
besparingar av konsumtionsbegränsande 
art. 

Kritiken mot den framlagda budgeten 
har, ehuru skarp på sina håll, i varje fall 
väsentligt dämpats av det faktum, att vi 
befinna oss i ett extraordinärt läge. Pro- 
fessor Cassel och Heckscher opponera 
emot den förmögenhetskonfiskerande ver- 
kan av arvsskatten resp. osäkerheten i 
regeringens Iåneaktion, därigenom att ut- 
gifter skjutas över på framtiden. 

Regeringen får svara under remissde- 
batten, som äger rum på onsdag. 

barnen. Men i väntan på det är redan 
mycket vunnet, om både far och mor äg- 
nar sin lediga tid å t  barnen. jag vågar 

lösa. Just därför ä r  det för en foster 
landsvän smärtsamt att ha fått lov at 
konstatera tidningarnas hållning mot er 
gäst, som under den mörkaste och ruski- 

men veta mindre om 

Freud. 

lätta arbetet för att sprida kunskap om 

påstå, att ett par timmar om dagen av Marie Bonapartes besök i Sverige var 
sådan familjesamvaro är viktigare än det förorsakat av intresse för att här under- 

är, att tillsynen dagens tim- psykoanalys. Hon hade nämligen erfarit, - -  I 
nar övas just av modern. att de ytterst få, som här arbeta efter till föredragshållaren tydligt framgick. 

Sen återstår förstås den ändå mera Freuds metod, ha stora svårigheter att Man hade åtminstone haft rätt att vän. 

viktigt ämne, och detta uteslutande av in- 

gaste årstiden gjort en lång resa till vår 
land för att här lämna upplysning i et 

tresse för saken, vilket av hälsningsorder 

känslobetonade frågan om natten. Om vik- 

igen en smula barockt, när man tänker 
en av att sova i föräldrarnas luft, Egent- 

ta ett synnerligen höviskt bemötande. At 
tidningsreferenterna skulle vara sakkun- 
niga i fråga om psykoanalys torde kan 
ske vara for mycket att begära. Likväl 

bekämpa. 

l a  invända att Freud i Sverige är syn- 
nerligen känd och omtalad. Omtalad är 

, Mot det nyssnämnda torde mången vil- 

på det. Det är dock allmänt erkänt, att 
idealet även för mycket små barn är eget 
sovrum. Fast hava kan. 
Och det är en känd sak att alla verkligt kännedom om en del psykoanalytiska ter- liga mod. Troligen ligger förklaringen 

mer. Faktum är emellertid att han en- djupare än man vid första ögonkaste 
familjer ordna särskilda dast av ett ytterst litet fåtal är erkänd kan se. nämligen i det särskilt stark; 

han nog tillräckligt, och åtskilliga anse sig hade man, hoppats att finna gehör för 
förstå honom, därför att de läst en eller Marie Bonapartes gedigna kunskaper, fi- 
annan skrift av eller om honom samt äga na esprit, varma mänsklighet och okuv- 

barnavdelningar i sina hem. Inte är det 
heller svårt att inse de olägenheter, som 
följer med gemensamt sovrum för för- 
äldrar och barn. Men allt det där är 
vanda plågor, som man förlorat lust och 
förmåga att reagera för. Av den förut- 
nämnda kollektivhusdiskussionen fick 

... , ............ är .. 
och förstådd, motståndet mot Freud, som är rådande 

sök i Stockholm i ett samkväm i ett pri- Synnerligen stort behov av en djupgåen- 
vathem, där en trängre krets av för psy- de psykoanalytisk befrielse från hämnin- 
koanalysen intresserade personer sam- gar av viktiga krafter inom oss. 
lats. 
sant och gripande anförande över Edgar Hatdrifternas sublime. 
Poe, ett utdrag ur det ovan omnämnda . 

Madame Bonaparte deltog vid sitt be- hos oss. Och detta fastän vi f. n. är 

Härvid höll hon ett ytterst intres- 

man faktiskt det intrycket, att vart folk 

,en, vilka genom detta förslag hotas med 
förstörelse. Det har ju sagts flere gån- 
ger, men behöver kanske sägas igen, att 
ingen i kollektivhus boende familj skulle 
tvingas att ha sina barn boende inom 
barnavdelningen. Det kunde ju aldrig bli 
tal om att hindra någon från att ha sina 
barn uppe hos sig när man så hade lust. 
och än mindre skulle det finnas något 
som hidrade en att kyssa dem till god 
natt. både innan de lagt sig och efteråt! 

Som sagt, det mest intressanta med 

har fullständigt idealiska hemförhållan- 

giften på den giroblankett, vilken 

till kritiken mot förslaget, så förstår man ännu icke prenumeration 
emellertid till fullo, hur viktigt det är, att för ombedjas av- 
det först görs ett fullt frivilligt försök. medföljer en d e l  av 
Först när det visats, att människor, som I Vi emotse tacksamt avgiften 

arbetet. 

dagogik i Läkarsällskapets nästan helt Jag har nyss påpekat vissa Osympa- 
tiska egenskaper hos oss, vilka stamma och hållet fyllda, stora sal. 

ur innehållet v i l l  jag blott framhålla ur  starka hatdrifter, som hota att gör, 
något av det viktigaste. I den inledande samlivet och att förstöra sym- 
historiken framhölls hur mycket ärligare patin för oss i utlandet. Detta torde till och modigare Freud betett sig än vissa en del bero på att våra hatdrifter under 

tryckas på ett sätt som försvårar deras 
att man av Freuds undersökningar kun- förädling (>sublimering> enligt Freud 

sluta sig till, att sexualiteten visar sig och därför medför att de oupphörlig 
redan hos barnen, vilket mer än något bryta fram. Lika viktig är den kärleks- 
annat framkallat den fientliga inställnin- hämning nu är rådande' Jag syfta 
gen mot honom. ödesdigert är, under- härvidlag icke mest 
strök föredragarinnan, att så obevekligt dess mest påtagliga former utan snarare 
som vanligen sker, undertrycka den in-  på de övriga egenskaper som ingå i Eros 
fantila sexualforskningen, Därigenom eller kärleksdriften i dess vidaste bemär- 

Följande dag höll hon ett of- ring har försvårats. 
fentligt föredrag om Psykoanalys och Pe- -- 

av hans föregångare, Vidare 

ha tillfälle att välja mellan kollektivhus det snaraste. d a  tidningen a n n a r s  i 
och en bra privatbostad. föredrar kollek- fortsättningen icke  k o m m e r  Eder 

inflytande hon här utövade komma säker- 
ligen att utgöra ett led i denna erövring. 

Den framstående psykoanalytikern d:r  
Kulovesi, som från Finland hitrest för att 
åhöra madame Ronapartes föredrag, har 
tillskrivit mig följande yttrande, vilket 
han lovat mig att få offentliggöra: >Vi 

tivhus och trivs med d e t -  först då, tror 

kollektivhuset som ett samhällsunderstött 
experiment i hygienens intresse. 

jag, kan man hoppas på framgång för 
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kollektivhustanken är, att den visar en 
möjlig väg till lösning av de lägst av- 
lönades bostadsfråga. När man Iyssnat 
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Tel. 19227 
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framkallas nämligen lätt hämningar av 

Kärleken frigöres icke 
De a v  våra ärade Iäsarc. som 

GRAMMOFONSKIVOR .............................................................................. 

tillräcklig grad skall kunna frigöra den, 
utan att i likhet med åtskilliga s. k. >vil- 
da> analytiker förorda ett lättsinnigt liv. 
Han har varnat för att i onödan och i 
för hög grad undertrycka sinnligheten 
då det är  den som förlänar värme och 
innerlighet åt kärlekslivet. Samtidigt har 
han emellertid låtit oss förstå, att de vik- 

Harmoni i hemmet.. . 
Man talar ofta om harmoni i hemmet 

Enklaste sättet att nå det målet är givet- 
vis - att köpa hemmets grammofon- 
plattor hos Harmoni. 

Största sortering. Alla nyheter. Lyssna 
utan köptvång i våra bekväma spelhytter. 

HARMONI - Birger Jarlsgatan 1 
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PLATSBYTESFORMEDLING 

vara av stort intresse att få följa tanke- 
utbytet som kommer att synas i det of- 
fentliga. Trots detta är min åsikt att 
föredragets verkliga följder måste kom- 
ma fram först senare., 

Alfhild Tamm. 

S t a c k h o l m  1 9 3 3  

Förmedlingsbyrån for platsbyte 
A. SUTTHOFF. 

Karlaplan i, n. b. Tel. Ost. (6)28337. 
öppen: alla vardagar (utom Måndagar) 

12-½ 6. Lördagar till 1/2 5. 

förnedring, som är rådande i världen, till 
stor del beror på den hämning som stora 
områden av densamma blivit underkas- 
tade. 

Freud har vidare visat, att icke heller 
hatet tål vid ett för starkt undanträngan- 
de. Det måste, liksom kärleken, äga en 
viss frihet. Emellertid brukar kärleken, 
om den inte är för starkt undanträngd, 
taga de destruktiva krafterna, d. v. s. hat 
o. dyl. i sin tjänst. En sammansmält- 
ning, en >legering> uppstår d å  Härige- 
nom Oskadliggöras hatdrifterna, j a  an- 
vändas t. o. m. i kärlekens tjänst för att 
ge det mänskliga handlandet den nöd- 
vändiga styrkan och energien. 

Marie Bonaparte inför 

Skandinavien. 
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