
V a d  har hänt? 
D E T  NYA ARET ingår med förhopp- 

ning om ljusning pi2 det ekono- 

Dagarna före årsslutet visade en av- 
spänning i de pågående arbetstvisterna 
Det ytterst elakartade hyreskriget i Gö- 
teborg avblåstes förra torsdagen genom 
att övernskommelse träffades och vrak- 
ningarna, som skulle verkstallas klockan 
tolv samma dag, inställdes i sista minu- 

nadskonflikten, då arbetarsidan gått med 
på att uppta forhandlingar om ackorden 

H R  ENGBERG HAR BESTÄMT att 

tills skall få bestämma vilka läroböcker 
som skall användas i resp skolor Detta 
skall överlåtas åt de femtiotvå folkskole- 
inspektörerna Reformen har sina avig- 
sidor - den kan medföra en alltför stark 
uniformering - men m a n  får väl hålla 
sig till dess goda sidor nämligen att om- 
kostnaderna för både föräldrarna och det 
allmänna härigenom kommer att minskas 

LÖRDAGEN FÖRE JUL frikändes 
Torgler och de tre Bulgarerna - 

visserligen - heter det - i brist på be- 

miska området 

skolstyrelserna icke längre som hit- 

pressen förklarar den frikännande domen 
icke motsvara det tyska folkets rättsupp- 
fattning utan vara ett misstag, som mer 
än något annat visar nödvändigheten av 
en grundläggande reform i deras ratts- 
väsende 

star att den lagparagraf, efter vilken van 
der Lubbe är dömd, ännu icke fanns, då 
brottet begicks 

FRANKRIKE HAR NU definitivt be- 
slutat sig för att ta stallning mot 

den tyska upprustningen samt vägrar att 
diskutera nedrustningen inom någon an- 

Lilla Ententen kommer nu på flera olika 
nan ram än nedrustningskonferensens 

denna politik Engelske utrikesministern 
m r  Simon underhandlar för närvarande 
med okänt resultat med Mussolini, som 
fortfar att attackera Nationernas For- 
bund 

UMÄNIENS STATSMINISTER har R mördats av en fascistisk student. 

av fascister bl. a  även vara av hans kän- 

sätt att understryka sin anslutning till 

da uppges förhållande vara judinna till Madame Lupescu, som 

EN OTACK SPIONLIGA med förgre- 
ningar i flera länder har upptäcks 

I Finland Den går fram med mord och 
våld, men polisen håller allt i djupaste 
hemlighet 

A MERIKANSKA KONGRESSEN har 
nu sammanträtt och Roosevelt 

framlägger det hittills vunna resultatet av 
sitt uppdrag Han bebådar nya åtgär- 
der i arbetslöshetspolitiken, förklarar att mang A. Europa, men i politiska arrange- 
samarbeta l nedrustnings- och handels- 

Gudlöshetspropagandan. 

Nekrolog över guldmynt- 
foten av Nils Simonsson. 

Hagar Olsson skriver om 
Finsk lyrik i svensk tolkning. 

Karin Boyes 
nya bok, Merlt vaknar. anmäldes av 

Emy Ek. 

Artiklar av Märta Tamm-Götlind, 

* 

E v a  Schmidt. E l sa  Björkman- 
Goldschmidt, Ellen Horup. 

Se till saken? En vägbrytare. 
tin Hesselgren har hittat p i  själv. Kan- 
ske har den kvinnliga begåvningen i 
många fall särskilda förutsättningar att 
göra en insats på detta maktpåliggande 
område, där det ofta gäller att genom 
tillrättaläggande av detaljer, upptäckan- 
det av små praktiska möjligheter, bidra- 
ga till att göra ett påfrestande arbete 

rent personliga begåvning varit av av- 
görande betydelse vid utformandet av 
den mångsidiga verksamhet, som den 
kvinnliga yrkesinspektionen har att ut- 

då hon r e d a ~  tillsamman med doktor Ju- Med förbud och censur 
föra 

Iia von Sneidern utgav en prisbelönad 

Fröken Hesselgren själv är först och 
>Handledning i sexuell upplysning för är ingenting vunnet. 

främst full av erkänsla för den förståelse 
foraldrar och lärare>, vilken sedan ut- D oktor Gertie Söd rberg, rektor för 

hon mött frän både chefer och kamrater 
kommit i flera upplagor och i översätt- Stockholms Hög re folkskola för 

och for det utomordentligt goda samar- 
ning införts i Danmark och Amerika Hon kvinnlig utbildning och till facket biolog, 

bete som alltid rått med såväl de äldre 
var amen medlem av den kungl kom- framhåller att den upplysning tidskriften 

som Yngre kollegerna - helt oberoende 
mitté, som fick i uppdrag att utarbeta velat meddela säkert ar en uppgift att 

av deras från början kanske olika per- 
riktlinjer för den i lagen av 1918 om be- 

sonliga inställning till yrkesinspektrisens 
kampande av de smittosamma könssjuk- 

berattigande 
domarna stadgade sexuella upplysningen 

- En av orsakerna till att jag kun- 
nat arbeta med ett så stort intresse, sa- 

Alma Sundquist, skulle aldrig ha 

ger fröken Hesselgren, var sakert just uppstått om myndigheterna fullföljt Lex 

chefens förtroende att lämna mig full- Veneris år 1918 och genomfört den däri 

ständigt fria händer Jag kunde i lugn 
stadgade sexuella upplysningen Vad de åt för övrigt vederhäft ga och oangripliga 

och ro treva mig fram efter de linjer som 
s k grabbarna beträffar, som polisinten- artiklar Säkerligen a det många vilka 

undan för undan visade sig framkomliga 
denten Zetterquist, citerande en tidnings- av verkligt legitimt int esse önskat skaf- 

Kerstin He sselgren. Han hade ett oerhört tålamod Skall 
försäljare, talar om, skulle de kanske inte fa sig tidskriften som dragit sig för att 

man tala om rätt person på rätt post 
vara så nyfikna, om de fått vederhäftig köpa den på gatan Personligen är jag 

upplysning redan i skolan. Ett förslag också tveksam, säger rektor Söderberg, V år första yrkesinspektris, fröken måste man verkligen säga att det var en 
om sådan upplysning föreligger ju utar- om det lämpliga i att sådan upplysning 

Vad arbetarna och arbetsgivarna be- 
betat sedan 1921, men trots interpellatio- meddelas l tidskriftsform n~~~ nya artik- gången av detta år sin befattning. Tjugu- 

t r ä f f a r  var det från början många som ner och motioner i riksdagen har det Inte lar i dessa ämnen varenda månad, artik- ett innehållsrika och betydelsefulla år ha 

förflutit, sedan hon tillträdde den post, inte förstod vad yrkesinspektrisen skulle 
lett till något resultat 

som hon, för att tala med hennes av- där att göra - Skall fruntimmer börja 
heternas sak att genomföra detta Allt mycket trevliga 
som gjorts har hittills varit privata ini- Rektor Söderberg tar däremot bestämt tackande chef, generaldirektor Huss, för- lägga sig i det här också, sade en gång 
tiativ Där- vandlat frän en blygsam försöksplats till en arbetsgivare till henne, men på hen- 

en erkänd och uppskattad institution. Ty nes anmärkning att kunde han ha frun- 

att vara den första på detta område be- timmer i sin tjänst som arbeterskor, bor- ten, fortsätter doktor Sundquist, måste Skall en ändring ske bör 
man anse, att en ny tryckfrihetslag kun- 
de innebära mycket stora vådor Från det vara ifråga om distri- talagd arbetsuppgift 

ändra en lagstiftning, som man redan har, F ö r  att även få en jurists uttalande ha varande chef avhandla de uppgifter som gren, ha de tjugoett år under vi lka jag 

nämligen preventivlagen, en sak for vil- vi vant oss till advokat Ruth Stjern- väntade henne, yttrade han helt lugnt arbetat i yrkesinspektionen, infal l i t  under 
(Forts å sid. .6) Det får fröken hitta på själv Och Kers- ken nuvarande ecklesiastikministern på stedt. 

sin tid visade stort intresse 
Med genomförandet av den i Lex Ve- 

neris föreskriva upplysningen skulle Elin Wägner: 
man, slutar doktor Sundquist, komma 
mycket längre än med nya tryckfrihets- 

Låt den ej förstöras av ovist nit. 
I nnan den jury ännu sammanträtt, som P r o f e s s o r  Israel Holmgren, som i riks- 

skall säga sitt skyldig eller icke skyl- dagen visat intresse och gått i elden 
dig i tryckfrihetsmälet mot tidskriften för sexualhygieniska frågor, besvarar 
Sexuell upplysning, har Tidevarvet velat vår fråga om hans ståndpunkt till åta- 

hora några framstående och av denna let med att av fullaste hjärta under- 
fråga särskilt intresserade läkare, jurister stryka vikten och den sedliga betydelsen 

av en för allmanheten avsedd. I tryck lättare Säkert har Kerstin Hesselgrens och pedagoger 
Vi ha vänt oss till doktor Alma Sund- tillgänglig, renhårig upplysning i sexuella 

quvist, själv författare på detta område, frågor 

H ela denna situation, säger doktor 

Kerstin Hesselgren, lämnar med in- rätt chef 

Det vore myndig- lar som samlade I bokform skulle vara 

avstånd från förbud och censur. 

Utan att fälla något omdöme om skrif- med är ingenting vunnet 

tydde icke endast att mottaga en tillrät- de det också gå an med ett fruntimmer 

När fröken Hes- som inspektris, gav han henne rätt 
många håll har påvisats vikten av att butionen. selgren som nybörjare skulle med sin då- Överhuvudtaget, säger fröken Hessel- 

(Forts å sid 5.) 

lagar Det allvarsamma spelet. 
I haka till utgängspunkten Men vad det samma overläggningar, gemensamma 

politiska frågor Han begär senatens 
medverkan for att på det forflutnas rui- 
ner uppföra en ny byggnad, som är bättre et kom inte ut något nytt sällskaps- slutliga målet och vinsten skulle vara I åtaganden och kontroll över åtaganden. 
lämpad att lösa den moderna civilisa- D spel I jul, så långt jag vet Det detta spel, det har jag ännu inte raknat Det är mycket betecknande att det just 
tionens problem Resultatet bedömes högst hade ju ändå legat så nara till hands att ut Endast att spelregeln måste vara ar Mussolini som begär en revision av 
olika. Somliga anser att försöket helt göra ett diplomatiskt spel att leka med satsa litet, men söka vinna allt på mot- Nationernas förbund med hot att annars 
misslyckats att inom kapitalismens ram 
övervinna krisen Det ar naturligt- Italien kommer att lämna detsamma. 
joner arbetslösa fått sysselsättning, men in med linjer mellan Paris. Berlin, Lon- vis ett alldeles for allvarligt spel som på- Mussolinis första villkor for att stanna 
tio miljoner återstår ännu. Arbetarnas don, Prag, Moskva och Genéve och dar går nu, och dessa nervösa resor ett all- kvar är att de små staternas ratt min- 
organisationer såväl som arbetsgivarna de europeiska utrikesministrarna i form deles för allvarligt tecken for att man skas Han tanker troligen mer på sina 
lystnad. Kanske det även i även i strids- av olikfärgade spelbrickor kunde fatt åka skulle våga skämta därom. Detta är små grannar än på de skandinaviska sta- 
upp till en strid mellan fascism och so- mellan huvudstaderna allteftersom tär- bara ett försök att uttrycka bur underligt terna, men dessa ha all anledning att 

cialism ningskasten, det vill säga ödet, skickat det hela tar sig ut för den ordinarie tid- observera hotet och att söka styrka i ETT REVOLVERATTENTAT har be- dem For Litvinov hade förstås inte ningsläsaren, som söker göra sig en bild sammanhällning, just s i  som Lilla enten- 
Mussolinis andra villkor 

listen Wiklund i Stockholm Men mot Washington Han är den livligaste av och halvofficiella meddelanden som skic- är att förhandlingsproceduren skall för- 
ändras och förenklas genom inkräktade dessa importerade fasoners spridning i dem alla han har högkonjunktur nu i en kas ut I pressen 

Sverige måste det mest bestämda mot- värld, där rädslan for Tyskland och Ja- Det galler viktiga saker, skulle man på det fria ordets princip, som han av- 
F s fri- F LERA PERSONSKIFTEN bebådas i kring och komma hem med kofferten full gen har aldrig vant så aktuell, därför att görelse frän Versaillesfördraget, varmed 

går som förstakammarhögerns ledare av nonaggressionspakter utan att bli skju- de missnöjda makterna aldrig varit så det nu är sammanväxt, rent formellt 
Från Bondeforhundet förmäles att Kul- ten eller ens siktad på 
lenbergstorparen går och Bramstorp kom- också ha sin särskilda roll i det där spe- der inte bara omreglering av gränserna Om man kunde tro att Mussolini ville 

let, det skulle gälla att fara runt detsam- utan också borttagandet av särbestäm- rädda Nationernas förbund undan Ver- mer 

R I K S D A G E N S  HÖGTIDLIGA öppnan- ma, men Berlin och Rom, där två diktato- melserna for de besegrade makterna I saillesfredens ode att rivas UPP, så kunde 
rer bo som inte kunna flytta på sig, skulle fråga om rustningar, och det gäller vi- man hålla med honom på denna punkt 
vara de höga resenärernas eftertrådda dare Nationernas förbunds vara eller icke Ty  varför skall det framsynta I fredsför- 

I varje fall har tre mil- i jul, ett spel dar Europas karta tecknats spelarens bekostnad 

gatts mot den kände nationalsocia- Europa räckt, han har också varit i med hjälp av de märkliga kommunikéer ten har gjort 

pan är så stor, och han kan resa om- kunna säga Revisionen av fredsfärdra- skaffat hemma Det tredje är N 

Genéve skulle säkra på sin sak som nu Revision bety- eftersom pakten är en del av fördraget. 

de äger rum den elfte dennes 

(Forts å sid 6 )  mål och risken att få flyttas tomhänt till- vara som en centralpunkt for gemen- 



D e n  6 J a n .  1934.  

Gud löshets propaganda n. 
Genom pressen har gått en upprörd ningen hos Kreuger, men den kastar där- 

redogörelse för den gudlöshetspro- emot ett obarmhärtigt klart ljus över per- 
paganda, som lär förekommit en dag i sonligheten Ivar Kreuger. Kanske mot 
julhelgen i en radioutsändning på sven- författarens vetskap och vilja. Alla Kreu- 
ska från Moskva. Tidningarna förfasa- gers goda sidor framträda tydligt. Han 
de sig och något annat kunde de knap- är en artig och väluppfostrad och väl- 
past göra, ty det gick icke att ropa på klädd man. Han älskar blommor, vita 
förbud och straff. som man gjorde här- orchidéer och vackra kvinnor. Han är 
omåret, då några kommunistiskt anstuck- hjälpsam i stort och smått, aldrig elak 
na barn i en av Stockholms folkskolor och snål. Nykter, skötsam, arbetar in- 
sökte imitera små ryska >gudlösa> barns tensivt. Hans enastående begåvning av 

starkt konstruktiv art omvittnas även. företag. 
Förbudet, som man då ropade på, var Som chef begär han framför allt: icke 

emellertid ett tveeggat svärd, som det tänka, icke kritisera och så tystnad och 
snart  visade sig vara bäst att stoppa i god avlöning. Han är ingen besvärlig 
skidan, ty förbudet skulle gå ut över arbetsgivare. Han blir därför äIskad. 
onda och goda. Det skulle kunna drab- Han är e j  partimänniska. Han understö- 
ba söndagsskolor, scoutavdelningar, Ung- der snarare alla partier. Han har inga 
domens Röda Kors och nykterhetsloger- fördomar. Han underhandlar med sov- 

t nas barntempel. Därför fick det vara, jets kommissarier likaväl som med Ame- 
5 men barnens tilltag spöka i de nya par- rikas penningfurstar och Europas stats. 
A tibildningarnes programblad. Man tar chefer. Han är en >stor man>. När man 

säkert e j  miste om man spår att antire- sedan läser om hans manipulationer med 
r ligionspropagandan österifrån kommer att bokföringen, hans förfalskade italienare, 

utlösa Åtskilligt motionerande vid Arets hans skrupelfrihet ifråga om medlen, är 
det ändå ingenting som skär s ig  mot bil- riksdag. 

Men förbjuda ryska radioutsändningar den av den förträfflige mannen, som lyc- 
kan man ej, ty etern ä r  fri. Ryssland är kats förskaffa sig ett sagolikt anseende. 
icke ens med i den internationella sam- Vad var det di2 för fel med honom? 

Det slående är att i denna som i andra 
vissa vågband, där rum Iämnats varje skildringar av Kreugers person finns ab- 
land och station att göra sin materiella solut ingenting av intresse. intet inre 
röst hörd i världen. Moskvas utsändare- liv. Inga konflikter. Ingen utveckling 
vågor äro starka. Att överrösta dem varken mot ont eller gott. Och målet för n skulle göra rymden till ett dånande kaos. hans enorma arbete, strävan och bron? 

Men är det nu verkligen den farligaste Denna världsfamnade. tändstickstrust, 
n gudlöshetspropagandan som slungas ut vad skulle den tjäna till annat än som 
m frän Moskva? Finns det e j  tätt inpå oss ett lydigt redskap skaffa - icke ökade 

en farligare, fast mindre uppenbar, en försörjningsmöjligheter för människor 
mera bestickande? över hela jorden - utan ökade rikedo- 

En bok som händelsevis faller i ens mar för ett fåtal besittande, som redan 
händer rullar upp alla dessa frågor. Det hade nog och övernog. Och sådan han 

s 

d. manslutning som delat upp eterhavet i 

0. 

ng kom strax före jul på Natur och Kulturs själv var blev hans omgivning. 
-, förlag ut en bok betitlad Den verklige Kan man ej trots alla hans omvittna- 
na Ivar Kreuger, skriven av hans privatsek- de goda egenskaper säga, att detta är 
år reterare under de sista tre åren, en herre i egentlig mening en gudlös människa i 
k- från Balticum vid namn K. Drachenfels. en gudlös värld. 
ån Författaren förutskickar i sitt förord Blev ej Kreugers lysande, bländande, 

att hans bok kanske komme att uppfat- av makt och rikedom omskimrade existens 
tas som ett försök att rentvå minnet av en gudlöshetspropaganda av långt större 
en man, vars brottsliga metoder redan och farligare mått än Moskvas starkaste 

rk- för Iänge sen blivit blottade genom rätts- attacker mot kristna urkunder och sed- av liga undersökningar. vänjor? 

am En bok som denna avslöjar tingens in- 
m- låter Ivar Kreuger framträda som en re sammanhang, hur förrädiskt och väl 
ör- inpiskad brottsling. Boken, som är sak- installerad i det vällovliga samhället >gud- 

lig och affärsmässig, fylld av balansräk- löshetspropagandan> är och låter oss 
ningar och siffror, rehabliterar den av samtidigt första att den icke kan bekäm- 

. den engelska revisionsfirman och svenske pas med förbud, åtal och kanoner utan 
åklagaren starkt ifrågasatta affärsbegåv- endast med andens vapen. 

> 

Det är såtillvida sant att författaren e j  

, 

MÖTES PLATS E N met varvid ordf. festlig del av program- 
med stort intresse åhört föredrag om 
Kvinnokönets reglementering i nutiden. 

Radikala Föreningen i Stockholm med Programmet upptog vidare uppläsning av 
omnejd - avdelning av Svenska Kvin- Karin Schultz - som föredrog Goethes 
nors Vänsterförbund - hade torsdagen Paria i översättning av Honorine Herme- 
den 14 december ett talrikt besökt års- lin - och avslutades med sång av Bar- 
möte på Publicistklubbens lokal, Stock- bro Hermelin, - Efter det av den bästa 

nda holm. Efter årsmötesförhandlingarna vid stämning präglade sammanträdet vidtog 
vilka ordföranden och styrelsen omvaldes, gemensam supé på Rosengrens källare. 

lt B 

- 
ck- ll 

Handvävnad för Märta Liljencrantz 
manliga och kvinn- 
liga arbetslösa. 

död den 28 december 1933. 

M e d  friherrinnan Märta Liljencrantz, 
f. Tamm, bortgick en människa 

inns kanske ännu de gamle, hur det av stora mätt, verksam i det sociala och M igenom. . gick till, stugorna skulle det som kyrkliga livet, med djupa religiösa och 

var garnmalt och förfärdigat av männi- intellektuella intressen. Man kan säga, 
skohänder, och ut åkte det: skåp, kistor, att en hel församling - Gustav Vasa i 
stolar, hemtrevnad och hela det gamla Stockholm, vars skolråd, fattigvårdssty- 
rasket. Maskingjorda grejor, divanbord, relse och hjälpverksamhet för övrigt hon 

buffé kom. och andra förnämliga mojänger ägnat ett intensivt  arbete - samlades 
Vinden har vänt sig. Handgjorda före- sörjande vid hennes bår. Därom har vitt- 

mål äro nu eftersökta och betalas ganska nats på olika sätt. s& skriver t. ex. över- 
bra. Nu när inte bara de gamla idoga läraren fröken Frida Härner: - >Inom 
hemmasittarne i stugorna eller den för Gustav Vasa församling känner v i  för- 
vinterhalvåret ledigblivna arbetskraften söker sitt - en liten kontant inkomst - lusten fullständigt förlamande vid tanken 

utan även hela den utarmade och hjälp- på hennes oerhört stora insatser i det 
lösa arme, som den arbetslösa ungdomen sociala församlingslivet. Men än svårare 
bildar, ropar efter var ringaste förtjänst, att bära är sorgen och saknaden vid tan- 
ha allt flere blickar riktats tillbaka mot ken på vad hennes personlighet betytt för,  
hemslöjden och det värn den skulle kun- oss alla, här och i långt vidare kretsar,> na vara nu. 

Märta Liljencrantz första sociala insats 
betslöshetskommitté började den 13 no- begynte efter hennes makes död 1908. 

vember holm vävkurser vid Svenska för Vävinstitutet arbetslös ungdom, i Stock- Hon började då att till föredrag och dis- 

gossar lika väl som flickor. - Man hade kussioner i olika ämnen samla män och 
kanske inom institutet haft på känn, att kvinnor, som inflyttat t i l l  Stockholm från 
de förra skulle bli flertaligare än flickor- hennes barndomshem Fogelstad i Söder- 
na, så blev det, uppropsdagen för första manland. Den första föredragshållaren 
kursen angav elva unga gossar, sex flic- vid ett sådant möte var dåvarande bo- 
kor, under första arbetsveckan ökades an- 
talet av gossarna till tretton, 
har till sina övriga elevlokaler vid Små- Kretsen har sedan vidgat sig och har 

landsgatan 17 fogat en ny våning, som till den dag som är under namnet .Ar- 
helt och hållet disponeras av de unga betarkretsen> fortsatt sina sammanträden, 

Efter anslag frän Stockholms stads ar- 

Institutet stadsinspektrisen Kerstin Hesselgren. 

sin egen vinterutrustning. här arbeta för på senare åren månatligen i Gustav Va- 

>Väv> lyser ett enda litet guldord mot sas församlingssal - alltid fylld till sista 

den svarta dörrspegeln till institutet, när plats. 
man travat två trappor upp v i d  Små- Gustav Vasa församlings kyrkoherde, 
landsgatan. Inne i den långa salen, där doktor Hallberg, framhåller i sin minnes- 

får besökaren först intrycket  a v  aktion, runa, att med denna sammanslutning gick 
ting ovanligt. Inte så att det finnes nå- hennes gärning ut över gränserna för den 
got att anmärka på ordningen i denna lokalförsamling hon tillhörde. Dock icke 
ungdomsskola, vilken övervakas av en endast pil denna punkt. >Så var hon>, 
manlig chef, en av institutets textilingen- säger han, >på ett sätt för vilket man, 
jörer och två lärarinnor. Intrycket kom- icke kan nog tacka henne, verksam till 
mer av vävstolarne. Höga och smala stå 
de här tätt som träden i en skog - san- förmån för de ekumeniska strävandena 
nerligen ganska olika de stora och breda genom av henne anordnade, nästan alltid 
vävstolar man varit van att se  förr eller i hennes eget hem hållna möten mellan 
ser än i gamla gårdar på landet. Det är folkkyrkliga och frikyrkliga pastorer och 
den av fröken Ingeborg Simonsson i predikaner, möten som märkbart beford- 
Värmland uppfunna nya handvävstolen, 
som här uteslutande fått komma till an- rat den ömsesidiga förståelsen de olika 
vändning. Svenska Vävinstitutet har kom- religiösa samfunden emellan.> 
mit denna lilla vävstol att i Stor utsträck- Ett gripande uttryck för dessa de olika 
n i n g  göra sig känd. Varpen är vertikal, samfundens uppskattning gav deras re- 
slagbommen slås rakt nedåt och sprin- 
ger upp med fjädertryck, den vävande presentanter, innan kistan sänktes till eld- 
måste sitta alldeles rak, slaget blir lätt, begängelsen. Intet kunde starkare ha 
efter slutad vävtimme kan den lilla väv- framhävt hennes rent personliga insats i 
stolen med väven orubbad lyftas ut i en arbetet än några enkla och direkta ord 

från frälsningsarméns talesman, Strids- garderob eller i en korridor. 

sta kursen avslutad, vävstolarne dunka ropets redaktör Göte Thörne: - >som en 
med framåtanda. Var och en av de man- syster, ja, som en mor Sörja vi henne>. 
liga eleverna har genom arbetslöshets- 
kommittén erhållit gratis garnmaterialet 
till ett kostymtyg och en ulsterrock, flic- drömmer t. o. m. här från Iärarehåll så 

ylletyg och ett kapptyg. Obligatorisk tid gossarne - betraktas som nödtvunget 
för kursen är tre månader med fyra tim- tillfällighetsarbete i en del fall skall kun- 
mars arbetstid pr dag. Det 
des av fröken Margit Nordin, är lagd så är inget omöjligt penpektiv. Det har 
att de unga vävarne erhålla utbildning i gått för mer än femhundra lanthem i Ha:- 
olika slags bindningar - en del teore- land att erhålla hel familjeförsörjning 
tiskt - i främsta hand förekomma mön- genom väv och stickning. I Frankrike i 
ster till släta och melerade moderna de små glada och muntra lanthemmen i 
dräkt- och klädningstyger. Undervisnin- Picardie, där de förnämliga rodiertyger- 
gen omfattar vidare materiallära, mön- na tillverkas, är det alltid husfadern som 
sterritning och vävteori samt varierande organiserar vävningen och arbetar i spet- 
praktisk vävning mot slutet av kursen sen fur hela sin familj. - Handväven kan 

vill i allt koncentrera sig på  att lära Man önskar väl  vara ett  manligt arbete. men 
domarne väva just praktisk bruksvara, livsframgången till de tjugu ungdomar, 
de mest lättsålda tyger, och man ser som nu få sina första lärospån vid Små- 
främst av allt mot försäljningsmöjlighe- landsgatan. 
terna för arbetet i kommande tider. Man 

Nu är bobining och varpning för för- 

korna till en bomullsklädning, ett halv- högt, att det som nu kanske - bland 

Kursen, som le- na bli hel försörjning i framtiden. 

Eva Schmidt. 
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Nils Simonsson: 

Nekrolog 
över guldmyntfoten. 

å länge guldet ännu satt på sin lag- serna nedåt. På så sätt har guldet till- S fasta tron, skulle det inte ha lönat lagts nya indirekta, svårberäkneliga 
mödan att försöka säga den oförblom- maktbefogenheter. Det är nu ej blott den 
merade sanningen om det, ty människor- gamle kände mammonsguden, vars bild 
na ha hört så många lärda predikningar man bar i sin tunga börs, utan har där- 
om guldet från katedrarna, att de allra till blivit en mystisk monetär gud, vars 
flesta skulle ha slagit dövörat till för den tron står i bankernas djupa källarvalv, 
djärve. Nu då härskaren är störtad i de d i t  mängdens blickar aldrig kunna tränga 
flesta av sina gamla landamären, kanske för att försöka utforska dess verkliga 
det går lättare att få gehör för en nekro- väsen. 
log över högstdensamme i dess egenskap Sant är emellertid, att guldet ibland 
av laglig guldmyntfot. Låt oss då för- vill starta och försöker starta egenrörel- 
söka vara rättvisa och se enkelt, natur- ser, framför allt vid sådana tillfällen som 
ligt och fördomsfritt på den fallne - och de nyss nämnda. Då rasslar och rycker 
på den strax i ny skepnad återuppstånd- det i sina av lagarna smidda bojor, det 
ne, ty guldet är oförytterligt och lever nu uppstår >guldsugningar> från de för till- 
ett nytt liv, som renodlad ädelmetall, dyr- fället starkaste och ivrigaste länderna till 
barare i pris än någonsin men frigjort de andra, och inom landet sker tesaure- 
från både de lagfästa och de uppdiktade ring (guldgömning) i stor skala från de 
egenskaperna. spekulativas och de penningkäras sida. 

Själva idén med guldet som myntfot Och en vacker dag blir spänningen så 
var nog god och välmenande, och kan ju stark och outhärdlig för centralbanken, 
för övrigt sägas ha sina djupaste rötter att den i kompis med staten utan vidare 
ända ned i den urgrå tid, då man bytte överträder och bryter sönder guldlagen, 
bort ett sädeslass mot några >ormar> nej, förlåt suspenderar den på oviss tid 
guld, för att sedan i en annan stad byta framåt. Och samtidigt låser man genom 
bort dessa mot en ny plog eller ett nytt en ny lag om exportförbud in det egna 
seldon. Guldet blev bytesmedel därför guldförridet inom landgränserna. Men 
att det var så värdefullt i förhållande till på de platser, där det till äventyrs ännu 
s in  vikt, så homogent från vilket land det kan fritt köpas och transporteras bort 
än kom och så förhållandevis outslitligt. har det nu fatt stiga i pris räknat i det 

denna: om man till allmän värdemätare det har gjort detta utan att längre kunna 
valde denna för sådant ändamål så Iämp- beskyllas för att ha skjutit varupriserna 
liga metall och uträknade ett internatio- i någon motsatt riktning. 

eller valutorna och genom lagar i de olika och oreda och som måste suspenderas 
länderna låste fast detta pris vid valu- för flera år framåt varje gång guldet vill 

Tyskland 2 790 riksmark o. s. v.) så att egentligen är en av dess viktigaste mis- 
säga för all framtid, så skulle man dels sioner - eller i vertikalled enligt natur- 
ha funnit ett lämpligt internationellt .be- lagen om utbud och efterfrågan, ä r  de: 
talningsmedel, ett utjämningsmedel mel- månne verkligen en eftersträvansvärd 
lan länder med >ojämt> varuutbyte, och lag? Och är den så riktig, att man på 
dels ett inbördes stabiliseringsmedel för den kan bygga så många nationalekono- 
valutorna och därmed även i viss mån för miska >axiom> som man gjort och på 
varupriserna. Ty om en prisuppgång, en sina håll ännu gärna ville göra. Läsaren 
fördyring på en vara kan sägas vara det- kan själv svara på denna fråga. 
samma som en liten försämring av pen- Men finns det då något annat sätt att 
ningens, valutans, värde; och om denna åtminstone så pass långa tider som under 
penning är  fastlåst vid guldet, som vi guldmyntfotsperioderna garantera till- 
nyss sade, och guldets pris är internatio- börlig stabilitet i valutornas inbördes för- 
nellt fixerat i alla valutor, så borde ju hållande till varandra och bidraga till 
detta förinkringssystem kunna verka möjligaste stadga på varuprisområdet? 
återhållande mot större allmänna pris- Ja,  och t. o. m. smidigare och gällande 

under Iängre tider, Vad valutorna be- förskjutningar på varor. 
Det har det också tidvis gjort och det- träffar, så behöver m a n  vid det här laget 

ta har varit en av dess mera officiellt be- inte komma med något oprövat och så- 

särskild tonvikt på ordet tidvis. Dess- finns redan i praktiskt bruk sedan gan- 
emellan har guldet ibland beskyllts för ska lång tid och består i en staternas 
att t. o. m. kunna göra motsatsen. Detta fria överenskommelse att genom sina 
har förklarats på föjande sätt: Trots den >valutavårdande> institutioner, central- 
lagfästa prisfixeringen och fastlåsningen bankerna, hålla sina resp, valutor i ett 
vid valutorna är guldet dock onekligen naturligt, bestämt förhallande till varan- 
en vara, vilken som sådan är underkastad dra. Det engelska pundet, som delvis av 
den ännu mera grundläggande och obön- nödtvång och delvis genom folkets com- 
hörliga lagen om utbudets och efterfrå- mon sense blev föregångare som avfäl- 
gans inverkan på prisbildningen. I tider ling från guldet, har sedan också blivit 
av politisk oro eller allmän misstrogen- ledare inom ett fritt internationellt valuta- 
het mot andra slags placeringsobjekt blir block - efter ledaren hittills kallat ster- 
guldet mera efterfrågat och skulle alltså Iingblocket - med de skandinaviska va- 
då stiga i pris. Men det är fastlåst vid lutorna närmast i förtruppen och sedan 
valiitorna, de olika myntslagen, genom en för varje månad allt längre rad av 
lag. Det anses då i sin strävan att stiga anhängare. Och det måste sägas att 
draga dessa med sig uppåt, i förhallande pundet som ledare är ägnat att inge den 
till varupriserna, d. v. s. bringa varupri- största förhoppning om lugn och stabili- 

Fredrika- Bremer-Förbundets 
K l a r a b e r g s g a t a n  48, 
S T O C K H O L M C. 
Telefon: 20 48 50, 11 - 4. 

Lämnar råd vid yrkesval 
åt kvinnlig ungdom. 

Och idén till guldmyntfoten blev sedan lagöverträdande landets valuta. Och si, 

nellt pris därpå i de olika myntslagen Men en lag, som så ofta ställer till oro 

torna ( i  Sverige 2 480 kr. pr kg. guld, i förflytta sig i horisontalled - vilket ju 

römda sidor. Men, man måste här Iägga som sådant fantastiskt förslag. Sättet 

Gemensamma 
måltidst immar. 
En viktig skolfråga. 

å Sveriges Husmodersföreningars dricka mjölk i skolan, medan det vid un- D Riksförbund i höstas satte i gång dersökning visat sig, att de med de kor- 
sin kraftiga aktion i frågan om gemen- taste vägarna i stor utsträckning fått 
samma måltidstimmar, började man hop- choklad eller kaffe - alltså sämre mat- 
pas att denna sak skall bli verklighet hållning! Man har också i utredningen på 
även i värt land. Det är besynner- funnit, att många skolbarn med nuvaran- 
ligt, att vi så länge funnit oss i det nu- de system knappast på hela dagen få ett 
varande kaos. Enligt en nyligen utförd mål riktigt lagad mat, ty när de komma 
utredning över förhållandena i bortemot hem efter slutad skoldag ha föräldrarna 
hundra städer och samhällen visa enbart ätit sin middag och modern kan av annat 
folkskolornas måltidsraster 69 variationer arbete i mänga fall vara hindrad att på 
mellan kl. 9 och 2,15 samt kontor och äm- nytt laga ett ordentligt mål. Blir det 
betsverk 19 variationer mellan 10,30 och varm-mat, sa blir den i regel uppvärmd för år 1934 - 
17. I ett antal hem undersökta via folk- och sämre i värde än den nylagade. Man 
skoleklasser i en industristad hade en- frågar sig då: är det icke bättre att bar- 
dast 27 % en enda middag per dag men nen få hålla ut i skolan sina fyra lek- 
de övriga hade två, tre, fyra och fem mid- tioner före den stora rasten och sedan f ör Eder själv 
dagar! Man har räknat till 257 variatio- verkligen få sin kraftiga mat tillsammans 
ner för arbetets början och slut på 91 med de sina, med sin far, som de eljest 
platser. Fler siffror behövs egentligen kanske icke se förrän mot aftonen, en ur  och någon av Edra 
Inte. uppfostringssynpunkt ödesdiger sak. För- bekanta. Tidevarvet 

Vid alla djupgående diskussioner i frå- utsättningen för de fyra morgonlektioner- 
gan visar det sig snart, att sammanjämk- na är ju mellanrasten på 15-20 minuter; utkommer under år 
ning är svårast, då det gäller skolorna. den borde vara minst 20 min., så att luft- 
Och det kan omöjligt vara i mödrarnas ning hinner ske ordentligt efter smörgås- 1934 med 47, i regel 
intresse att försvara livsvillkoren för bar- ätningen. Och man frågar med viss rätt: 
nen, som redan med nuvarande skoltider skulle icke den nu skrala tredje timmen fyrsidiga nummer. 
äro ganska hårt pressade. Låt oss alltså v i n n a  väsentligt på införandet av denna 
ta upp frågan ur barnens synpunkt. 

Faktum är ju. att barnen äta slarvigt 
skolan någon gång vid åttatiden på mor- och litet på morgnarna, det måste vara 
gonen och har sitt frukostlov omkring kl. något som slinker ner lätt och fort, men 
1 1  till 12-tiden, med smärre variationer i frukostlovet äta de som vargar. Bleve - jag utgår nu frän de vanligaste tider- första timmen framflyttad till halv nio el- 
na i de större städerna. Det betyder tre ler tio, som somliga föreslå, åte de san- 
lektioner före frukostlovet, och lärarna nolikt inte mer för det, utan skulle an- 
vittna ganska enstämmigt om den tredje vända sina morgnar lika illa som de flesta 

skulle det då ställa sig med en fjärde att sova så länge som möjligt för ner- 
lektion, innan ett ordentligt mål mat tar fälld gardin - medan solen under åtmin- 
intagas och en större rast ger barnen till- stone 7-8 månader på året stode högt 

på himmelen - och sedan i alla fall kasta fälle att koppla av? 

frukost- eller om man vill kalla det mid- lång frukostrast på bortåt två timmar 
dagslovet, som man i gemensamhetens skulle inte heller för alltför många med- 

den stora mängden kroppsarbetare att läxläsning, roliga böcker o. d. >Risken> 

man väl också och med g o d  vilja skul le  att ken; barnen ty under gå ut den finns slaskiga ju. Jag och säger snöiga ris- Ridevarvets senast förflutna reklamkassa veckorna har fått under mot- de 

tiden betyder det våta skodon och byxor taga ytterligare bidrag på sammanlagt då äta sin lunch. 

undersökning icke så enig, som den först kan gå för sig mot eftermiddagen efter E. A., Stockholm, Maja Håkansson, 
har tyckts. I många folkskolor har man helt slutad skolgång, men som säkert ble- Jämjöslätt - Det kan naturligivis bli 
länge prövat systemet koncentrerad lästid ve nästan omöjligt att genomföra i fru- nödvändigt att dö, men för Tidevarvet 
med en kortare smörgåsrast inskjuten. för kostlovet - det vet alla mödrar till liv- var det nödvändigare att leva. - Lev, 
att få sluta hela skoldagen tidigt och liga barn! Ett mycket långt frukostlov lev, lev och strid, ty det är livet! -, 
skicka hem barnen - en ovärderlig sak, skulle alltså endast skjuta fram skolda- S. Å., Bremen, S. Kettner, Stor- 
när de ha langa vägar. I en skola i Mo- gen, så att barnen på middagen finge vreta, T. Landin, Sveg, Magda Berg- 
talas utkant t. ex. ha barnen under den ännu mindre uteliv i soldager än vad som ström, Stockholm - Tack och gott nytt 

år! -, Ida Östling, Stockholm, Karin längre rasten genom lärarnas försorg fått nu är  fallet. 
Nej, mycket talar för att låta barnen Kock, Stockholm, S. B., Stockholm, Anna 

fortfarande börja sin dag tidigt, äta ett Björkman, Lund, Anna Grönfeldt, Umeå 
tet; engelsmännens honesty betyder här i par smörgåsar med pålägg av ra kål, - Med tack för vad Tidevarvet givit un- 
förening med deras lugna och sega ut- morötter, mesost, äpplen o. d. mellan an- der g å n g n a  år och med tillönskan om 

dra och tredje timmen samt sedan efter god fortsättning -, Svea Säfverström, 
hållighet mera än rikedom och guld. den fjärde gå hem till familjens stora mid- Stockholm, Eva Hanzén, Linköping - 

Och vad slutligen beträffar stadga på dagsmål. De smås skoldag borde då va- Ett tack för tålmodigt, ihärdigt och be- 

varuprisområdet så förhåller det sig nog ra helt undanstökad, så att de sluppe själat Hanna arbete Nilsson, för Örebro, våra idéer Alma och Axelsson, ideal -, 

är lika onaturligt som den är omöjligt att lad vid tolvtiden fordras, att många man- Vår förra redovisning slutade med kr. 
åstadkomma. Det naturligaste förhållan- schettyrken började sin dag samtidigt med 1,951: 35 från 154 givare. Den samman- 
det där är att varuprisnivån sjunker skolorna, alltså vid åttatiden. I den sto- lagda summan uppgår alltså nu till kr. 
sakta genom tiderna, n. b. så länge det ra radiodiskussionen i denna fråga, fram- 2,068:35, för vilket v i  be att få framföra 
är fred i världen, lugnt och stillsamt och hölls lämpligheten av detta särskilt starkt vårt varma och vördsamma tack. 

någon rimlig anledning varför kontor, 
Iigheten beror alltid på hastigheten i rö- bibliotek, banker, ämbetslokaler, affärer, en soltimme mer '' n' under en stor de' 

j a  i Stockholm till och med handeln på av året. relsen -. 
Men när guldet nu är borta som verk- salutorgen då det passar icke allra skall bäst öppnas för husmödrarna vid den tid, arbetsbörjan Låt oss alltså vid samarbeta åttatiden för och en allmän allmän 

lig och föregiven fridstörare på området, att uträtta sina ärenden, sedan de klarat lunch vid tolvtiden utan att beröva bar- 
och särskilt om de oberäkneliga m&- a" skolbarnen och ej ännu satt i gång nen något a" den sol de kunna få - vare 
kanarna komma att få mindre inflytande med lunchen och annat hemarbete. Män- sig i början eller slutet av dagen. 
på världsmarknadens prissättning, vilket niskorna skulle ju allmänt vinna på att få 
icke synes omöjligt, så behöver man nog 
inte hysa oro för någon framtida försäm- 
ring i detta avseende. 
Den konsumerande och köpande allmän- Jan. Stockholms Borgarskola Maj. 

Språklinjen. Nybörjarklasser fortsätt- 
heten sammangaddar sig aldrig till att 

ningskurser och konversationscirklar i starta våldsamma rörelser i varupriserna, 
den är i stället en både foglig och jämn tyska, engelska, franska, ryska, italien- 

ska, spanska. Ett gott tillfälle till fort- 
satta språkstudier efter realskolan eller 

kund, Vad som däremot startade det 
onaturligt hastiga och oenhetliga prisfal- 8-årig flickskola. Litteraturhistoria å 

förmiddagstid. Svenska (särsk. kurs för 
utlänningar), danska. Talteknik o. väl- 

let  på hösten 1929 var de av börskraschen 
uppskrämda amerikanska spekulanternas läsning (Manda Björling). 
baissemanövrer på varubörserna - som Folkhögskolan: 1-årig huvudkurs å for- 
de förtogo sedan de förlorat tron på Rektorsexpeditionen, Kungstens- midda stid jämte 2-årig fortsättnings- 
fortsatt prosperity under den då närmast 

gatan 4 2 tr. ö pen 10-5 (lörd. kurs. g aftontid 3-årig realskola. steno- 
grafi och maskinskrivning för skolans 

framförliggande tiden. Men det är en elever. 
annan och längre historia, som kanske Inskrivning fr. 8 jan. f. språklinjen kl. 10.30-11.30 f. m. o c h  6 - 8  e  m.; f. 

kan berättas en annan gång. 

Prenumerera 

TIDEVARVET 

. .. 

rast? 

För närvarande börjar de i flesta fall Tidevarvet kostar 
fortfarande endast 
kr. 6:- för helår och 
kr. 3:25 för halvår. 

timmens sämre värde. Man tillägger: hur andra människor i manschettyrkena med Postgirokonto 1544. 

Men det är en sådan framflyttning av i sig en knapp matbit i sista stund. En 

namn vill ha! Ty vid tolvtiden passar det föra större möjligheter till användas till Reklamfonden. 

Skolfronten är  emellertid vid närmare med behov av ombyte, som mycket väl kr. 117:- från 17 givare. 

så, att en varaktig absolut stabilitet där traska Men tillbaka för att verkligen till skolan. få familjen sam- Stockholm, Gerda Moser, Djursholm. 

oskadligt för producenterna - ty skad- av läkaren, prof. Wernstedt. Finns det 

Märta Tamm-Götlind. 
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(Förmiddags- och aftonkurser). 
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Folkhögskolan kl. 7-8 e. m. Läsningen börj. I I  jan. (Klipp ur annonsen!) 



Hagar Olsson: 

Finsk dikt i svensk tolkning. 
en nyutkomna antologien Finsk dikt granit och de mörka vildmarkskogarnas D i svensk tolkning, med Arvid Mör- otämjda lidelse, ha tidigare lockat till 

nes och den nyligen bortgångna Erik tolkning. Men det har visat sig att deras' 
Kihlmans namn på pärmen, skall säkert innersta skönhet inte är lätt åtkomlig för 
hälsas med glädje av litteraturvänner även främlingar. Den finska prosan har vun- 
i Sverige. Det står en särskilt värmande nit en betydande uppskattning i Sverige, 
glans av tillförsikt och positivitet kring men en Leinos diktargärning har man haft 

nelse om att den som verkat medan da- Mörne har genom det urval ur >Helkavir- 
gen varade han förstummas inte i nat- siä> som han presenterar i antologien 
ten, hans verk talar till oss, friskt och le- slagit ett stort slag för det universella 
vande. Dels utgör detta verk ett visser- geni som bar namnet Eino Leino och som 
ligen lågmält och försynt, men desto mera framom andra vid sidan av Aleksis Kivi 
övertygande vittne i den hetsiga rätte- företräder sitt folks stämma i världen. 
gången angående finlandssvenskarnas sin- Tolkningen av sådana dikter som Ylermi 
nelag. Varje rad i denna bok vittnar am och Räikkö Räähkä måste betecknas så- 
kärlek, förståelse och uppskattning: ett som mästerlig; den präglas av språklig 
vackrare och mera positivt svar kunde en fasthet och glans, konstnärlig inlevelse 
misstrodd part inte ha avgivit genom två och säker stilkänsla. Vill man söka med 
av sina främsta kulturpersonligheter. ljus och lykta efter svaga punkter kunde 

Utgivarna meddela i företalet att dikt- man peka t. ex. på den osäkra utform- 
urvalet i antologien främst är betingat av ningen av Ylermis sista trotsiga ord an- 
deras personliga smak och att litteratur- gående de hårdare tider som må randas.' 
historiska synpunkter endast delvis spe- Ett är emellertid säkert: här ges prov på 
lat in. 
tad att säga. Aven L. Onerva, skaldinnan som så 
ning ha översättarna skapat ett  person- djärvt och modigt stod vid Leinos sida 
ligt och levande verk och inte ett officiellt i hans kulturkamp när seklet var ungt, 
paradnummer. Särskilt gläder man sig framträder lyckligt med sin fina lyriska 
åt att den yngre generationen bland fin- egenart. Denna generation har för öv- 
ska lyriker, den som nu sitter med ut- rigt en representativ talesman i Kosken- 
vecklingens roder i sin hand, har blivit så niemi som intar ställningen av poeta 
väl och rikligt företrädd. Lauri Vilja- laureatus. Bland de äldre äro att nämna 
nen, Uuno Kailas, Katri Vala, Elina Vaa- Kivi, Erkko, Kramsu samt av nu levande 
ra, Arvi Kivimaa, Heikki Asunta - dessa Manninen och Larin-Kyösti. Vad Kivis 
lyriker stå för den generation som fötts underbara överjordiska sång >Tuonen 
under vårt århundrades mångtydligt blin- lehto, öinen lehto> - mitt hjärtas sang 
kande stjärnor. Man förvånar sig över - beträffar, måste man ännu en gång 
hur äkta och ren var och en av de olik- konstatera att den gömmer sig och drar 
artade tonerna klinga, hur närvarande sig undan i sin hemlighetsfulla innerlig- 
dikternas själ är i den svenska tolkningen. hets slöja. Det skulle då vara att den gav 
Särskilt vackert framträda de två högt be- sig i en benådad stund, kanske i enklare 
gåvade skaldinnorna Katri Vala och Elina rimlös form. 
Vaara - den förras sorgbundna lidelse, Det är med sällsynt glädje man ser 

den senares ljusa lyriska grace. Gärna denna bok gå ut i världen. Goda genier 
hade man sett Katri Vala företrädd också ha hägnat dess tillblivelse, goda andar 
med någon av hennes kärva sociala dikter komma säkert att följa dess vidare färd. 
eller med något av de djupt tonande kos- Förnäm stilkonst är genomgående dess 
miska ackorden - t. ex. Andante reli- prägel, förståelse för diktens intima skön- 
gioso. Mot dödens mörka fond stiger het dess anda. 
Kailas rolösa sökerhuvud fram i skarp 
kontur - Kalypsos fånge, brinnande i Arvid Mörne och Erik Kihlman: Finsk dikt i svensk tolkning. Holger Schildts 
aldrig stillad åtra, med ensamhetens vän- förlag. 5: -. 
lösa gård som sin sista tillflyktsort: 

detta verk. Dels ger det oss en påmin- ett ganska dunkelt begrepp om. Arvid 

Det märks minsann, är  man fres- Leinos dikt i inspirerad omdiktning. 
Tack vare denna inställ- 

- 
Blott drömmens utgång och dödens 
finns där tillreds för mig. 
Någon livsglad falang är detta icke; ve- 

modets ton sjunger i olika skiftningar 
i deras poem och deras skönaste fynd enligt vad som uppgives i Aftonbladet, 

ligga i skuggan av en sorg. Viljanens i Skottland nyligen fick en son, upp- väckte detta en sådan indignation bland 
vackra dikt Efter solnedgången är i detta motståndarna till det kvinnliga prästäm- 
avseende symtomatisk. betet, att man fordrade hennes avskedan- 

Kyrkomyndighe- 

tiet i antologiens fängslande symfoni är terna förklarade emellertid gossen väl- 
självfallet det för vilket diktarfursten kommen i den kristna församlingen och framhöll händelsen såsom helt naturlig. 
Eino Leino svarar. Hans odödliga >Hel- Saken har icke desto mindre uppväckt en 
kavirsiä>, framsprungna ur den finska ivrig diskussion. Som tidsdokument är 
folksjälens djup, med klang av urbergens den betecknande. 

Då en kvinnlig präst 

Det kraftfullaste och mäktigaste par- de från befattningen. 

O r g a n  f ö r  
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Dikter Karin Boye: 
ur "Finsk dikt i svensk tolkning". Merit vaknar. 

Katri Vala. Gud och jag. arm Boyes sällsynt inspirerade och 
Eino Leino. Legend. 

personligt . ursprungliga lyrik, född I till Finlands arma bygd vid världens U T  en inre upplevelse så stark, att dikten 
stundom skälver som en spänd sträng, 

anlände Herren Gud och Sankte Peter, om blommor och fjärlar och guldskal- har en ton av ädelstenshård okuvlighet. 

Hennes mest berömda dikt, > I  rörelse,, på spaning stadde efter sevärdheter, 

Vid sundets mynning stod en hängbjörk Och när jag höjde på huvudet, frihet, frigörelsen ur det stelnade och 
stod du, Gud, bakom mig. döda, den tappra vandringen vidare mot 

De satte sig med ryggarna mot trät. blickande ned på böckerna över min nya öden, ny kamp. Samma motiv bil- 

dar grundritningen i hennes nya roman, I sommarkvällens vila drömde skogen, 
men Peter knorrade, sin vana trogen: och plötsligt älskade jag dig. Merit  vaknar. 

»Du var visst mycket ung>, sade jag, Romanen tecknar en ung kvinna, Merit, 
>Besinna Herre, vart du släpar mig! >då du skapade dessa varelser? 
Här finns blott bråten, stenar, knappt Blev du icke glad, när de, strålande som som levat i ett sällsynt lyckligt äkten- 

skap. Mannen, Sune, dör plötsligt, och 
Merit sjunker ner i en sorg, som liknar Ett nödväxt folk på usla åkrar trampar, Och mörknat guld, 

och frukten, som bestås, är bär och svam- med ett lätt litet prassel blevo till en dvala, en inre förlamning. Mekaniskt 
utför hon sitt arbete, men ännu efter 

Hur mycket onyttigt och skönt har du tre år är hon helt fången i det förflutna 
och fruktar allt, som vill rycka henne ur Men Gud vid Peters jämmer smålog blott: 

>Klimatet kunde vara mindre rått, Till sist skapade du människan bedövningens relativt srnärtfria dvala och 
och allt, som växer, raska på med farten, och människan skapte mycket fult och automatiska stelhet. En dag träffar hon 

emellertid på en bjudning en man, Hå- 
kan Willer, som märker, att hon mitt i 

men folkets hjärtlag är av rätta arten.> dumt: 

sällskapet är isolerad, liksom omgiven av 
ett lufttomt rum. Han närmar sig henne, 

Så sade Gud. Hans öga vänligt log. 

och mot sin medvetna vilja drages hon 
Och se, ett sällsamt sken k r i n g  vattnet 

in i hans liv. Han står mitt i en svår och ödemarken vek från mörka stränder Ack, att du ännu vore ung 
Han älskar sin hustru, Ruth, 

en karaktärfast, fordrande, rätlinjig na- 
tur, men han är också djupt fästad vid 
en kvinna, som utan krav ger honom vad 
Lawrence kallade >en kärlek, som är som 

en sund sömn, ett bad i det eviga och 
oförstörbara livets djupa och strömman- 
de flod - en v i l a  v i d  evighetens hjärta>. 
I denna konflikt söker han egendomligt 
nog hjälp hos Merit. Hennes eget liv 
har då redan börjat vackla i sina grund- 

Hör upp, hör upp, jag brinner, Jag betraktar alltjämt mina böcker. valar, emedan hon fått veta, att hennes 
Och du, Gud, blickar ut i det vida man begått ett förskingringsbrott och 

Men elden svarar:.- Än är knappt du och småler sorgset. dolt det för henne. Plötsligt står Merit 
Minns du den tiden du var sjudande ung? inför en mängd problem, som t v i n g a  s ig  

p i  henne och rycka henne ur hennes 
ä 

dvala och förstelning, Kan man älska 
än är du nackstyv, fastän röd av svedan, 

även den, som stulit och ljugit? Frågar 
du måste smälta ned och bliva vit 

Elina Vaara. Morgon. den som älskar, om den älskade är värd 

och varda genom smideseldens brand 

att bli älskad! Bör Håkan Willer tala 
till vax i mästarns hand. 

Som järnet elden ber, så mänskan livet: om för sin hustru, att han har en med- 
- O, hjälp mig, rädda mig från städets D Jag vaknar - och barnet med. hustru, som ger honom oumbärliga gå- 

vor? Frågorna kunde mångfaldigas. Bo- 
Och livet svarar: - Än är  knappt d u  styr en sky på sin himmelsled. ken Iämnar r i k l i g a  uppslag t i l l  diskussio- 

Det har snöat och vita, tunga, ner om rätt och orätt i fråga om san- 
så glödjärnsstyvt är än ditt hårda hjärta, de sviktande träden gunga ning och kärlek. 
det måste smälta ned och varda vitt, i den svepande vindens fång. 

Under det att Karin Boyes lyrik ger 
ett solblankt stål som tolkar Segrarns Med yrvakna ögon vi båda ett fullödigt uttryck i t  både känslans 

lidelse och tankens klarhet, är det i den- se ut genom rutan och skida 
vinter och soluppgång. na roman mest tanken, den sökande och 

prövande, som kommer till synes. Hen- 
nes sätt att hålla upp gärningar och frå- Och morgonen föder ett under, 

gor mot ljuset för att kunna se fläckarna 
lika nytt i dag som i går. 

Uuno Kailas. Martyrsång. O, leenden jämt på d i n  barnmun påminner mig om Ellen Keys ord, att en 

handling, som stör personlighetens stil som sippor plocka jag får! 

Som vinden för trädet, när stilla och går under dess nivå, i åratal kan 
det vaggas, är för den lilla gräma en, såsom ett felhugg i marmorn 
kärast i världen jag. grämer bildhuggaren. Allvar, redlighet, 
Sil fridfull min levnad är vorden rättvisa och tapper kampberedskap kän- 
som skyarnas flykt över jorden neteckna denna bok liksom Karin Boyes 

övriga författarskap. på vinterns första dag. 

svunnen tid, om sägnen talat sant, H e l a  dagen har jag bläddrat i böc- K . 
kerna: 

kant två stora böcker 

baggar. 
Jag höll andan inför deras skönhet. besjunger den okuvliga kampen för inre 

tät. 

skuldra, 

en stig. ädelstenar 

par.> mellan dina kunniga fingrar? 

icke skapat! 

samhällen, försvarsverk. 
O, v i  äro så trötta på alltihop! 

drog 

och tjälen smalt i kärr och svedjeländer! och just n u  hade gjort blommorna och konflikt. 
fjärlarna och guldskalhaggarna 

lande 
Och Herren gick. Med honom Sankte Per. och kom till mig hemlighetsfull och strå- 
Men den som sitter under björken här, 
får se ibland i blida sommartider, 
hur Herrens leende på vattnen glider. 

och tog mig vid handen, 
som en stor broder fattar sin mycket 

A. M. lilla systers hand, 
och förde mig att beskåda ditt verk! 
Så mina ögon skulle bli stora av häpnad! 
Och du vore en smula stolt! L.  Onerva. Elden och järnet. 

A v elden hetsat järnet ber sin bön: 

glöder redan! 

färdig, 
A. M. 

et ar en tidig morgon. 

smärta! l rosa och blått över kullen 

färdig, 

hud, 
ett svärd för Herren Gud. 

E. K.  

J b o r t o m  tid och rum: 
stenade, korsfästa, 
på bålet och giljotinen 
framför gevärspiporna 

De bära elektriska stolarna. 
en grå fångdräkt 
eller en brokig kåpa. 
Och soldaterna kasta lott om rovet. 
De måste dö, 
för att vi skulle leva. 

Se - de lysa: 
de äro kokt 

de äro facklan som upplyser tidernas fortfarande bland 

A. M .  Emy Ek. 

som bär eld från själ till själ, Zetterlund & Thelanders 
svalg, 

de äro kopparormen 
och blodstecknet på dörrposten 
och regnbågen över syndafloden. 

Deras blodiga livssäd 
är outtömlig. 
De jordas i mänsklighetens sköte, 
i kommande tiders famn. 

RADIKAL prispolitik, 
k o r t  l e v e r a n s t i d  och g e d i g e t  
utförande g a r a n t e r a s  våra kunder. 

SKEPPSBRON 4 0  . STOCKHOLM 

E. K. 



En god berättare. 
Sigrid Boo: Livhanken. 

N är man vänder på Sigrid Boos sista glad Och det är nog inte meningen hel- 
Det ar  betecknande att nar en hu- 

sidan hennes porträtt och läser däröver: morist en gång upphör med att vilja roa 
>På popularitetens tinnar, Det ar stora - så gör hon det grundligt Men dar- 
ord och det ar inte utan att man vid las- med skall inte vara sagt att boken ej ar 
ningen av boken får en hisnande känsla rolig att läsa 
a v  det hopp som Sigrid Boo vågat att Bokens hjältinna har inte något av 
ta,  i det att hon med ett slag slängt allt hjälteglans over sig, det måste man hålla 
det som förut ledde henne upp mot dessa Sigrid Boa räkning för. Signe Rafen ar 
höjder och givit sig in på en helt annan trumpen, fordrande och kritisk. Men hon 
väg. Om denna vag också leder upp mot vinner vid närmare bekantskap, man trivs 
popularitetens tinnar ar väl tvivel under- med henne och hennes satt att se på 
kastat, men säkert ar att den leder henne saker och ting, och hon vaxer till >et 
närmare konstens. helt menneske> under bokens gång Det 

Det ar  en helt annan Sigrid Boo som som är minst tilltalande och många gån- 
vi möter i denna bok om en ung kvinnas ger blir trottsamt ar  hennes ständiga 
liv på ett lungsotssanatorium. Har ar  sysslande med det egna jaget. - Är det 
inget rutschigt liv, ingen kokshumor, inga månne ett nödvändigt ont vid sanatorie- 
jazztakter och inga pigga overraskande skildringar? I Thomas Manns >Zauber- 
förklädnader Var och en är den han ar berg, tynger det boken och I Sven Stol- 
och kampar för att få vara det - åt- pes >I dödens väntrum> ar det ibland 
minstone ännu en liten tid Vi får följa knappast till att uthärda Men ar det så 
en kur på det norska sanatoriet Fortun oupplösligt förenat med sanatorielivet, d i  
och livet dar är så noggrant avlyssnat, förstår man den nya riktningen hos lung- 
så levande detaljskildrat att man, när lakarna på kontinenten att inte I första 
anan lägger boken ifrån sig, har fått taget villa skicka folk till sanatorier. Inte 
känslan av att det där har jag ju varit av hänsyn till lungorna utan av psyko- 
med om själv. Och mera kan väl knap- logiska skäl. .  . 
past sagas om berättelsekonst Det gäl- Men även om egocentriciteten hör sam- 
ler särskilt omgivningen, förhållandena man med bilden så har Sigrid Boo inte 
på Fortun - manniskorna ar  inte fullt konstnärligt gått i land med dess rätta 
lika klara, de flesta av dem förblir staf- mätt och takt Trots sitt goda grepp om 
fagefigurer. P i  ett undantag nar - verkligheten brister hon ibland i sinne for 
Signe Rafen, bokens hjältinna. Här blot- proportioner, Jag minns t ex. att jag i 

tas en ung flickas innersta irrgångar från hennes första bok protesterade mot att 
förtvivlan, hopp och missräkning till hen- tycka att det var så märkvärdigt att en 
nes sista lilla försök till hjältemodigt be- bildad flicka tog plats som hembiträde 
segrande av odet Men det ar en svag och å andra sidan fann det larvigt att 
och vacklande seger med en fladdrande hon skulle vara så hjälplöst handfallen 
Iiten glimt av lycka som slutpunkt På inför att göra en omelett även om hon 
det stora hela taget gör boken en inte inte >lärt< till det. Likaså är det här en 

förskjutning av tingens va& som ibland 
gör ett verklighetsfrämmande intryck. 
Det är i vara dar inte så konstigt att ha Följ de två varit p i  ett sanatorium, man är inte så 
utstött ur samhället, så urspårad, så bundsförvanterna skydd av de andra friska som Sigrid BOO 
framställer det. For att man haft tbc är i kvinnornas strid för ett man inte spetälsk. Det kan bara vara i 
en sjuk flickas fantasier och de borde ha 

rättfärdigare samhälle. lättat något allteftersom hon tillfriskna- 
de, tycker man 

Men det ar en ärlig bok och en styv 
bok. Sedan man har blivit bekant med Tid eva rve t Signe Hon hör till de bekantskaper som 
bli bestående Samtidigt skulle jag villa 
påpeka den goda oversattningen som, 

Helår kr. 6: -. såvitt jag kan duma, har undgått alla de 
försåtliga fällor som ett narbeslaktat 
språk lägger ut. 

bok >Livhanken> ser man p i  bak- ler. 

varje vecka. 

Morgon bris 
En bok av betydligt enklare slag är 

Helår kr. 3: -. Solkatten av Elisabeth Högström-Löf- 
berg Det är en snäll bok som kan sät- 
tas i handen på unga flickor och som så- 

Prenumerera i den ar val tillrättalagt for det passande 

Tidevarvets exp. Trievaldsgr. 2 III och goda och stilen flyter jämn och lugn 

varje månad. 

dan har den säk t sitt raison detre Allt ert 

Solkatten är en moderlös l i ten flicka som 
Morgonbris exp. Västmannagat. växer upp hos pappa doktorn i en liten 

småstad. Hon lär känna kärleken men 
blir besviken av föremålet för sina dröm- 

Förtjäna pengar! mar Strax därefter finns emellertid en 

Klipp ur nedanstående beställnings- 
sedel Ifyll Edert namn och adress den rätte och trots en svir sorg g i r  hon 
och sänd oss densamma i öppet brev, mot en trygg framtid Det finns inga 
så sanda vi Eder 

GRATIS oroande konflikter i boken, ingen tvekan 
inför vad som ar det rätta, knappast någ- 

prover och  Frank. öppet b r e v  5  öre .  ra mellantoner Som sagt, dess uppgift 
bör bli att fyl la  bristen på goda ung- SAXON & LINDSTROMS FÖRLAG, 

kation >till min äldsta flicka> ser man 
Namn. . att det också varit hennes mening För 

vuxna kan den knappast ens falla under 

2 I,  Stockholm. 

annan man tillhands som visar sig vara 

Sveavägen 98, Stockkolm domsböcker och av forfattarinnans dedi- 
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Förfrågningar från landsorten besvaras omg Ombud antagas å plat- 
ser, dir  vi ej äro representerade 

Senaste nytt! 

En vägbrytare. 
en oerhört intressant och händelserik tid: 

"Reformernes (Forta fr. sid 1.) Konge Amanulla”. 
omläggningen av lönerna, arbetstidens 
förkortning, hela den tekniska utvecklin- 
gen, som säkerligen till sin genomgripan- 

Sandheden om Afghanistan vil over- de art kan jämföras med utvecklingen 
raske de fleste, der har laest de beretnin- under början av 1800-talet, när hemma- 

gaaet igennem hele Verdenspressen 
Kongen af Afghanistan Nadir Khan Denna utveckling har visserligen varit på 

blev den 8de November myrdet Han er, gott och ont Men inte minst när det 
som telegrammerne lyder, blevet >mar- gäller de kvinnliga industriarbetarna kan 
tyr for nationen, myrdet af en forraeder. man påvisa stora förändringar till det 
Hele nationen sorger og lader sin tro- bättre Med förbättrad organisation, 

bättre löner, förkortad arbetstid ha de skab gaa over paa hans son>. 

Nadir Khan var den reformvenlige fått större möjligheter till utbildning, möj- 
kong Amanullas overgeneral. Amanulla 
selv var son af Habi Bulla, der kaldte Iigheter att leva, äta och bo bättre. Och 
sig emir og var Englands ven. Imod en därmed har följt större arbetsförmåga, 
vis aarlig sum overlod han England at bättre halsa och större duglighet Skill- 
bestemme Afghanistans udenrigspolitik naden mot de förhållanden som förekom 
Men da Amanulla blev regent, var ven- bara för omkring tjugu år sedan är av- 
skabet med England forbi 
sig konge og begyndte at reformere lan- görande. Med dessa förändringar har 
det. l 1919 sejrede han i den engelsk- också klasskillnaden mellan utövarna av 

afghaniske krig og overtog selv landets industriarbete och annat arbete, som råd- 
udenrigspolitik Afghanistan skulde vare de ännu för några årtionden sedan, för- 
et frit land og med praestevaelde og gam- svunnit. 

sluttede forbund med Frankrig og Han Antalet kvinnor i industrin har ju un- 
land og vestens frie lande og rejste saa der dessa år starkt tilltagit, fortsätter 

Vissa yrken ha över- 
ske konung Amanullas och hans e f te r t rä -  tutioner gått från att vara manliga till huvudsak- 
dares öden skildrar den kända danska Men man kan tydligt 
journalisten Ellen Hör u  p ett av den nogen uoverensstemmelse mellem ham og spåra en bestämd uppdelning mellan man- 
europeiska koloniserinpspolitikens offer. kongen Og imens arbejdede England i 

Fru  Hörup, som under ett tiotal år varit Afghanistan. Ved en energisk propa- liga och kvinnliga yrken. Också inom 

utrikespolitisk krönikeskribent i danska ganda i samarbejde med mullaerne lyk- de blandade industrierna är oftast gran- 
P o li t i k e n ar specialist på indiska for- kedes det dem at vende stemningen mod serna mellan manligt och kvinnligt ar- 
hållanden och numera redaktör for  den Amanulla. >Kongen var imod religionen, bete skarpt framträdande. Tag  t. ex. 
danska tidningen I n d i e n s  V e n n e r  kongen blev paavirket af vestens daar- tändsticksindustrin Där finner jag kvin- 
Då Tidevarvet härmed har glädjen före- Iigdom, og dronningen gik utilsloret om 
ställa f ru  Hörup for  vår läsekrets sker mellem alle vestens hedenske maend.> norna vid asktillverkningen, askfyllnaden 
det i förvissningen om att hennes erfa- England sparede sig ikke De fabrike- och paketeringen. Man skulle aldrig på- 
renheter och synpunkter på det utrikes- rede endogsaa postkort, med den utilslo- träffa en kvinnlig arbetare exempelvis vid 
politiska området skall intressera även rede dronnings billed, som blev solgt I sticktillverkning och plintillverkning - 

Kalkutta for a t  paavirke den lille afghan- det är männens område Ett undantag 
från denna regel utgör textilindustrin ske koloni der 

svenska läsare 

A f g h a n i s t a n  er et stort land med en Da kongen kom hjem, var stemningen 
kraftig, krigersk befolkning. der mod imod ham Mullaerne kom i deputation som är ett i verklig mening blandat yrke. 

vest graenser til Persien og mod syd og og forlangte, han skulde standse reform- Fröken Hesselgren påminner slutligen 
ost til britisk Indien Det er af den aller arbejdet og skille sig af med dronningen, om de perioder av svår arbetslöshet som 
storste betydning for England at vaere der ikke fulgte profetens bud og gik med drabbade kvinnorna - särskilt I sko- och 
herre over Udenrigspolitiken i dette land, slor. Stottet af mullaerne og engelske textilindustrierna - strax efter kriget. 
der stoder op tal det urolige, gaerende, penge gjorde aeventyreren Bachai Sako. Det var svårigheter som framtvingade al- 

slagtersonnen som han kaldtes, oprör. 
Amanulla abdicerede, og slagtersonnen lehanda försök att finna nya utbildnings- 

misfornöjde Indien 

opkastede sig til hersker Amanulla for- och förtjänstmöjligheter. Då organise- 
lod landet, og Bachai Sako regerede som rades skogsplantering. blåbärsplockning, Om Toscanini. den slagterson han var matserveringar, rovrensning. Aven om 

Nogen tid efter vendte Nadir  tilbage man tyckte att allt höll p i  att störta 

anledning av Toscaninis besök i kaempe for Amanulla, og folket, der var samman, innebar säkerligen dessa år av I Stockholm har jag erhållit ett brev led og ked af Bachai Sakos regimente, intensivt arbete en värdefull möjlighet att 
från skådespelsförfattaren Louis N. Par- sluttede sig til ham Nadir sejrede over komma förhållandena in på Iivet och UPP- 
ker, som skriver om den store anföraren slagtersonnen, og England stottede Na- n i  det nödvändiga samarbetet med olika 

och jag delar eder hänförelse for honom havde kaempet for Amanulla og gjorde Sedan denna tid har arbetslösheten 
Han ar  den underbaraste anföraren i det sig selv til konge 
narvarande, kanske också i det förflutna Deyt förste Nadir Khan gjorde var at Jämförelsevis litet berört kvinnorna. Dar- 
Nikisch kommer antagligen närmast efter sende bud til Amanullas fordrevne t''- med är dock inte sagt att de undsluppit 

England og Afghanistan. 

ger, der >inspirerede> af England er industrin övergick till fabriksindustri. 

Han kaldte 

Ellen Hörup och Keron Bose 
på promenad 

I nedanstdende artikel om den afghan- til Europa for at studere de landes insti- fröken Hesselgren 

Imens var Nadir I Frankrig, og der var ligen kvinnliga 

fra Frankrig Han erklaerede, han vilde 

>Jag har hört Toscanini många gånger dir, >den beskedne>, der glemte, at han grupper. 

honom Richter och von Bulow voro sto- hengere, at de trygt kunde vende tilbage sin del av de svära tiderna Med känne- 
ra men saknade Toscaninis charm Det- De skulde blive vel modtaget Da de dom om det personliga intresse med vil- 

ovanlig kraft Jag har hört honom i Bay- denspressen optrykte, at et komplot mod olika hemgårdar och utbildningsanstalter 
reuth anföra Meistersinger, Tannhäuser Nadir Khans liv var blevet opdaget, og och andra såväl statliga som icke stat- 
samt parsifal Dessa tre verk belysa hans misdaederne haengt En student myrde- liga institutioner på det industriella om- 
finaste egenskaper: Meistersinger bred- de Nadir Khans broder i Berlin og er- rådet, kan man vara overtygad om att 
den och styrkan, Tannhäuser romantiken, klaerede sig for tilhaenger a f  Amanulla, 
och Parsifal hans sällsynta förfining och og Nadir Khan havde under hele sin re- hon Icke släpper arbetet på att söka fin- 
eteriska andlighet Han är den mest häp- geringstid Amanullas fremskridtsvenlige na sefulla fortsatta verksamhetsområde utvägar inom detta betydel- 

nadsväckande känsliga anförare som nå- tilhaengere at slaas med 
gonsin funnits Och hans personliga Alt reformarbejde indstilledes Det 
magnetism är mirakulös Även i Bay- kaldtes I telegrammerne, at den >kloge 

reuth, där anföraren är osynlig, kännes Nadir Khan> undlod at >gentage Ama- 
hans personlighet svämma genom hela nullas fejl>. Stottet af England og mul- 
salen - Det ar verkligen storartat av laerne >oprettede han lov og orden> i 
Er kung att så värdigt erkänna Toscani- landet  England havde nu sikret sig sin 

nis storhet Jag önskar, att andra konun- indflydelse og skyndte sig, da >marty- 

verklig kung, Jag gratulerar Er. hemlige Afghanistan havde overfort sin 
Sedan man hört Toscanini finner man taknemlighed og troskab paa martyrens 

alla andra anförare träaktiga. Att höra son> - a t  det stakkels land Ikke skulde 

sta vasen > 

ta, tror jag, ar det mest utmärkande för kom, lod han dem alle myrde. Det kaldtes 
denne man Men härmed förenar han i de engelske telegrammer, som hele ver- ket fröken Hesselgren deltar i arbetet för 

Vad 

hända 

Ellen Hörup. 1934? 

gar följde hans ädla exempel. N i  ha en ren> blev myrdet, at fastslaa, at >det tak- . kommer att 

i böckernas värld honom är att upptäcka all konsts inner- faa tilbagefald i retning af uafhangighe- 
dens og reformernes konge Amanulla 

Maud v Steyern 
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! Det allvarsamma spelet. Se till saken! 
(Forts. fr. sid. 1). 
När den omtalade tidskriften började, ämbetet formulerar saken. 

(Forts. fr. sid. 1). 
draget, som var Nationernas förbund, Om i någon 
slängas bort med det tvivelaktiga och att helt enkelt inkalla en ny fredskon- säger advokat Stjernstedt, hade jag tänkt tid en fri diskussion i dessa frågor varit 
förgängliga, Segrardikten? Men själva gress. Det är ju inte nödvändigt att ett mig att det var fråga om en serie tid- nödvändig, är det i vår. Nya grundläg- gande upptäckter göras åtminstone varje 
arten i hans ändringsförslag ger vid han- Det är ju egentligen fantastiskt att i skrifter, som skulle säljas i bokhandeln årtionde. En hastig förskjutning i allmän 
den att vad den antidemokratiska rörel- ett ögonblick då vi som bäst behöva Na- och som medarbetare i ett av tidskrif- åskådning pågår. Gamla former befinna 
sens främste man vill åt är just det de- tionernas förbund och den tradition det tens första nummer blev j ag  ganska obe- sig i upplösning, nya byggas UPP. En 
mokratiska i nationernas förbund, där ändå skapat sig som forum för interkon- hagligt överraskad av att senare finna allvarlig offentlig diskussion är i en så- 
Sveriges röst ännu räknas för lika myc- tinentala och intereuropeiska förhandlin- den hos tidningsförsäljarna på gatan, si- dan tid till stor nytta. En förutsättning 

ket som Italiens, och Benesj har rätt att gar i kvistiga frågor, vill man göra sig da vid sida med Filmjournalen och andra, härför är det framläggande av fakta, så- 
av med det. 

tala dubbelt så länge som s i r  John Simon, På en punkt är ju gärdet uppgivet i med mer eller mindre lätta illustrationer I tidskriften ha, såsom naturligt är, 
fråga om Versaillesfördraget och det är försedda tidskrifter. Enligt min mening olika uppfattningar i vissa frågor kom- om han vill. 

Svar på Mussolinis krav ha redan rustningarna. Suggestionen att rustnin- är det egentligen sättet för spridningen mit  till synes. Doktor Wilhelm Reich har 
gar är detsamma som ära och säkerhet som kan göra saken anstötlig. Hade tid- enligt min mening i sin uppsats om sexu- 

alnöd och borgerlig sexuell moral i ett 
promt Polen och Rumänien.  Tjeckoslo- för ett land, ligger hjärnor, att på över skriften sålts enbart genom bokhandeln i av de senaste numren av tidskriften brus- 
ren kan man inte egentligen märka att punkten förstår man i sitt hjärta Tysk- likhet med annan upplysningslitteratur, tit i bevisning och bitvis hemfallit till 
det hänt så oerhört mycket under 1933 land bättre, än då det gäller dess minori- som t. ex. Verdandis småskrifter, är jag slagord. Jag tänker i första rummet på 
och över huvud sedan 1919, då herrarna teter och polska korridoren. Tyskland har säker på att den med sin populära upp- frågan om ungdomens avhållsamhet. Det 

sutto i Paris och skrevo ihop freden. Na- därför fatt sin rätt till likaberättigande i ställning och sina populära priser skulle asketisk uppfattning offra kulturvärden, 
tionernas förbund är bra som det är och fast västmakterna, när det  k o m  till kri- blivit alldeles tillräckligt spridd. I och som stammarna i Norden t i l lkämpat sig 
gränserna kan man inte rubba, heter det tan, icke vågade avstå från sitt rust- för sig anser jag inte den kan såra sed- långt före kristendomens införande. Den- 
från dem som ha intresse av att inte ningsövertag över Hitlertyskland, innan ligheten. Däremot kan ett förbud mot en na fråga skall jag med redaktionens be- 
ändra för mycket på fredsfördraget. det provats på sin villighet att under- sådan upplysning inte vara riktigt, då nägna tillstånd taga UPP i ifrågavarande 
Dessutom har Benesj sagt något mycket kasta sig kontroll i fyra år. På detta det hämmar en i och för sig önskvärd tidskrift. ha ett ord Vilja med vid vi av ungdomens en äldre generation ställnings- 

tagande, måste vi ge oss in  i den fria dis- 
tillkännagivande, som innebar ett upp- upplysning. 

intressant rörande frågan om gränsrevi- skov med uppfyllandet av givna löften, 
sionen. För några år sedan, sade han, följde som bekant Tysklands utträde ur  Vad jag vill ha sagt, slutar advokat kussionen. Att stänga den genom åtal är 
överlade vi allvarsamt om att gå Ungern avrustningskonferensen och Nationernas Stjernstedt, är alltså, att Skall en ändring den sämsta tänkbara vägen. 

Det är beklämmande att se höga PO- 
till mötes med en gränsreglering. 
däremot under  nuvarande oroliga förhål- Sedan dess ligger konferensens arbete någon ändring ifråga om tryckfriheten. förhållanden, med så  f ö g a  sidan i dessa 
landen våga vi det ej, ty det skulle föra nere till nu i slutet på januari, men sak- Finner man denna tidskrift tillsammans mot vederhäftig upplysning, å den andra 
till orimliga fordringar från alla som vilja frågan krav för Tysklands räkning äro med lättare tidskriftslitteratur i kiosker lämna opåtalad en oblyg reklam för 
justera gränserna. Resonemanget är ty- nu kända. Han vill ha en värnpliktsar- och hos gatuförsäljare, där man i all- abortinstrument, »livmodersprutor med 
piskt, men förefaller tvivelaktigt. Far- mé på 300,000 m a n  med tillhörande ut- mänhet inte är  van att finna upplysnings- extra Iång metallspets>, v i l k a ,  enligt sak- 
l igt är det för Tjeckoslovakiet hur  det rustning av defensiva vapen - idén är  litteratur, kommer den orättvist att jäm- kunnigas sedan länge tillkännagivna me- 

än bär sig åt, alldeles som för Frank- icke hans egen utan MacDonalds - och ställas med förströelsepublikationerna och Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd i 
är det så, att de andra makterna inte alster av mera upphetsande art. rättsmedicin, professor Einar Sjövall, äro 

verkliga mordvapen. Restriktiva åtgär- 
rike, Polen och Rumänien, Jugoslavien. göra sig av med sina offensiva vapen, 

der mot denna trafik samtidigt med ett 
alla som begagnade sig av tillfället 1919. vill han ha rätt till sådana också. Kon- 

slopande av preventivlagens hinder mot Men vilket är farligare: att på en punkt troll går han med på i den mån andra Lagändring. 
frivilligt rubba på de då uppdragna grän- underkasta sig kontroll. Däremot väg- 
serna eller att än en t id hålla igen dör- rar han att upplösa sina egna stormtrup- 

örste stadsläkaren i Malmö, docent en sund upplysning ha även sedan länge 
per möjligen kan han gå med på en kon- F Axel Höjer, vars intresse säkerligen krävts av mänga sakkunniga, senast av 

ren, mot de våldsamma krafter som spän- troll över dem, ifall liknande organisa- verksamt bidragit till startandet av den Malmö Läkareförening med instämmande 
tioner i andra länder komma under kon- nya rådfrågningsbyrån i Malmö, framhål- av Skånes övriga Iäkareförening, i ett 

uttalande, som i somras ingivits till justi- 
na på? 

Det synes verkligen vara 

Det minst farliga vore kanske till slut 

vanligt skjutkrig måste gå före. 

ske, bör det vara i distributionen, icke Nu förbund. 

ler följande: 
Sedan åtta häften utkommit av Po- tieministern. 

pulär Tidskrift för sexuell upplysning på tiden, att en god upplysning i sexuell 

sin uppfattning om densamma. Å ena blott för allmänheten utan även för polis- 
fortsättning på en regelrätt förföljelse. Å  myndigheterna blir alltså denna: Den ve- 
andra sidan har den vänliga inställning, derhäftiga upplysningen i sexuella frågor, 

som efter tidskriftens start från sakkun- sidan som den i Populär tidskrift för 

större anledning t i l l  tacksam uppskatt- befrias från otillbörliga skrankor. Re- 
ning,  Sträng saklighet i god vetenskap- striktiva lagbestämmelser böra riktas en- 

värdig ämnets allvar, har även i fortsätt- 

de fä anses uteslutet, att tidskriften på Till kamp för en sak 
grundval av uppsatser som de åtalade 

och sedlighet. Båda de åtalade uppsat- 
serna äro enligt min mening goda exem- M e d .  doktor Andrea Andreen-Sved- 
pel på en populärvetenskaplig framställ- berg, som utövat en omfattande 
ning, som - allra helst i ett demokra- verksamhet som lärare i sexuell hygien 
tiskt samhälle - bör betecknas e j  endast vid ett flertal bildningsanstalter för flit- 
såsom en nyttig insats utan till och med såsom en nödvändig förutsättning för en kor, samt Socialpolitiska Institutet i 

fortsatt mycket behövlig utveckling, Den, Stockholm och är en särdeles uppskattad 
som har tillfälle att taga närmare del av och erfaren föreläsare på detta område, 
nu radande sexuella förhållanden borde, yttrar: 
synes det mig, här icke kunna tveka. Tid- 

nyttig och förtjänt av statligt undentöd. föredraga framför dem som man fruk- 
Så mycket mindre skäl kan föreligga tar för men inte kunnat avvärja. Som 

att vid ett frikännande domslut ifråga- nu detta tryckfrihetsåtal, vars förutsätt- 
sätta förslag om Iagstiftningsåtgärder ningar skapats inför ens ögon steg för 
>till förebyggande av spridandet av så- 
dana tryckalster>, såsom överståthållare- steg. Först genom den långsamhet, med 

vilken sexualhygieniska reformer genom- 
förts. Ar efter år har gatt utan att kom- 

troll. Han är villig att sluta en non- munala upplysningsbyråer i sexuella frå- 
aggressionspakt med Frankrike, men på 
ett villkor som just i det sammanhanget gor öppnats. År efter år har gått utan 
är fantastiskt efter som det dikteras av att undervisning i sexualhygien för me- 
rent militära hänsyn. Han vill nämligen dicinare anordnats. Förgäves arbetade 
ha upphävd bestämmelsen om Rhenlan- flere läkare och främst doktor Ada Nils- 
det som en neutral zon, där inga fäst- son i tal och skrift för att något påskyn- 
ningsverk få förekomma och inga trupper da takten. 

förläggas. svar är när detta skri- Nästa ganska naturliga steg var att 
ves överlämnat men ej offentliggjort. en grupp unga medicinare tillsammans 
Dess politik mot Tyskland har ju fört med några mera hänsynslösa reformiv- 
fram till Hitler, ty som Hitler själv ny- rare av äldre årgång tog saken i egna 
hjälp, >stunde ich nicht hier>. Men det ovana händer. Med oro såg den grupp 

är naturligtvis oändligt mycket svårare av läkare, som under en rad av år mål- 
nu att ändra den politiken än förut. medvetet arbetat för upplysning och re- 

nigt håll tog sig flera uttryck fått allt sexuell upplysning, bör genom lagändring 

lig anda, en naturlig ton, på samma gång dast mot kvacksalveriet. J. Axel Höjer. 

ningen kännetecknat tidskriften. Det bor- 

skulle kunna fällas för sårande av tukt utan tadel. 

sens 
Hovleverantör. 

H. 
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former i sexuella frågor, att man ej an- 
såg sig behöva samverka med dem utan 
ville göra sina egna misstag. 

Det tredje steget mot åtalet togs san- 
nolikt, när talet om den sedliga uppryck- 
ning, som den nya regimen betytt i Tysk- 
land, började sprida sig här. Ledande 
män grepos av en önskan att visa att man 
även här kunde betvinga pornografien. 

Om man alltså förstår förutsättningar- 
na ur vilka åtalet vuxit, är däremot själva 
åtalet obegripligt. Bakom det stå ju in- 
telligenta män i framskjuten ställning. 
Vad mena de med att stämpla dessa ar- 
tiklar som Pornografi? Ingen klok och 
omdömesgill person kan nämligen ha mer 
än en mening om de åtalade tryckalstren. 
Det gäller fullt vederhäftiga samman- 
drag Ur allmänt använda handböcker. 
Det faktum att man valt att angripa ar- 
tiklar av denna korrekta beskaffenhet gör 
hela åtalet tragiskt. Man kan inte värja 
sig för intrycket, att det varit en lätt sak 
för höga vederbörande att bara genom 
ett samtal påverka de unga tidskriftledar- 
na, så att de i fortnättningen visat önskad 
försiktighet. Med den olyckliga form 
man nu valt för sitt ingripande är  det 
svart att se hur ödesdigra följder skola 
kunna undvikas. Det tycks nästan ound- 
vikligt att följden av åtalet blir en opi- 
nion, som kommer att strypa den folk- 
upplysning i sexuell hygien, för vilken ett 
antal läkare arbetat under ett par årtion- 
den. Den upplysning vars pionjär Karo- 
lina Widerström var. Den upplysning 
som redan betytt ett stort steg fram mot 
bättre sexualhygieniska och sexualetiska 
förhällanden för vårt lands ungdom. Den- 
na ansvarsmedvetna folkupplysning är 
Saken, som är i fara att söndersmulas 
mellan de ungas ovisa nit och de styran- 
des svaghet för vitmenade väggar, Upp 
till kamp för denna sak utan tadel! 

Andrea Andreen-Svedberg. 
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