
Inför 1936 
Ju mera tillspetsad världsituationen är vi att acceptera den anda som fått sitt 

såsom i detta ögonblick av krig. våld skarpaste Uttryck i diktaturernas värde 
och andligt förtryck desto mera an- ring av människor efter ras blod och 
språksfullt kan det förefalla av en tidning kön med därav följande förtryck av & 
som Tidevarvet att fortsätta med häv- icke godkända 
dandet av sina frågor a h  krav En fri- En tidnings år är liksom en människas, 
sående tidning Utan organisation utan fullt av nya kombinationer där varje dag 
några massor bakom sig utan annan b i r  sitt eget oförutsedda ansikte Enhet- vad har hänt? makt att sätta bakom orden än överty- lighet vinner man icke genom begräns- 

Sverige FICK VID ÅRSSKIFTET gelsen att det är de levande skapande ning men genom den gemensamma mått- 
När 

Tidevarvet anslöt SiR till Kvinnornas Va- 

och nyårsveckorna ha stora kommitté Tidevarvet har alltifrån sin begynnelse penlösa Up ror mot Kriget Var det en 
som främsta programpunkt uppställt kra- självfallen följd av vår inställning mot 

förslag kommit slag i dag. Befolkningskommissionen har vet på respekt för människovärdet i alla kriget och d i t  arbete för freden v i  alltid 
utom förslaget till förbättrad barn- dess manifestationer Från den utgångs- sökt fullfölja När Tidevarvet med glädje 

sängsvård och förslaget Om en folkräk- punkten ha vi sökt att bedöma de dagsak- hälsade Irene Harand i Stockholm. sked- 
ning Som skall äga rum genom hus- tuella frågorna på olika områden Vi ut- de det i känslan av meningsfrändskap i 

besök och där frågorna måste vid vite gå ifrån att människan ör ett självända- djupaste mening och därför att vi tro alt 
besvaras kommit med ett förslag till mål ett engångsunder med rätt att bringa varje människa som söker ge röst åt 

världsprotesten mot hat och våld ör ett 

två nya städer Höganäs och Ljung- människorna. varhelst de f innar som i sig stocken för avgöranden och val. 

by som högtidligen invigdes Under jul- äga förmågan att forma världen 

ändring av familjebeskattningen Det digheter och gåvor till 

Forts, å sid, 
skattefria avdraget skall höjas avsevärt 

för barnrika familjer. och gäller också i 
viss mån för dem. vars barn redan äro 

vuxna Sedan uttages en särskild skatt Ada Nilsson 
av barnlösa personer Det ogilla ståndet 
bestraffas med ett hårt skattetryck ty 
redan äktenskapet såsom sådant medför 

de som kejsar Augustus utfjärdade i 
liknande syfte Man saknar endast be- 
stämmelser om ogiftas uteslutande från Förbättrad madra- och barnavård. 
offentliga uppdrag samt om fria teater 
biljetter för de gifta. 

Ett Kungligt kommittébetänkande är de del av kostnaderna Vad den slutna 

BARNPENSIONERINGSSAKKUNNI- sällan någon himmelsk läsning men barnsängsvården beträffar skall det ske 

GA ha samtidigt meddelat om sina jag undrar om e j  Karl den tolftes dansk- genom statsbidrag till inrättandet av 
väntade förslag att de ämna förorda en födda moder Ulrika Eleonora den Äldre Iämpliga instalter med e n  bidrag av högst 
ökning av statens kostnader med ett tio- och hennes livläkare Urban Hjärne så- 2,500 kr. per vårdplats Glädjande nog 
tal miljoner kr, för barnbidrag i form av som de första svenska initiativtagarna kan även sådant bidrag utgå till mindre 

vård, känner sig hem a h  förlossningsrum hos barnmor- 

ska. Bidraget må där dock ej överstiga 
rena understöd till i första hand föräldra till 

1,000 kr. Driftsbidrag lämnas även av 
lösa samt änkors och invalida änklingars 

staten med två kr. p i r  vårddag under 
barn men att förslagen skola utformas 

högst tio dagar oberoende av anstaltens 
så att föräldrarna icke Uppmuntras till 

karaktär. 
försumlighet i sina försörjningsplikter 

Barnmorsketaxan Slopas och barnmor- 
E SVENSKA MISSIONARERNA i 

skornas avlöning övertages helt av Sta- 
D Somalilandet ho utvisats m italien 
sko myndigheterna och deras egendom 
har beslagtagits efter att flera av dem 
ägnat ett helt livs arbete åt Somalimissio- 

stora förmåner Förslaget påminner om En tacknämlig julpresent. 

ten Bostadsförmånerna utökas med en 
underdsökningsrum och kostnaderna över u, Eleonora. 

Ehrenstrahl) 

1656-1693. tas av landstingen. Den föreslagna lönen 
är 1,500 per år med ett Par ålderstillägg. 

nen MR ANTH0NY EDEN BLEV SIR 
För att nå fram till likställdhet med di- 

SAMUEL HOARES efterträdare ganska nöjda i Sin himmel över den striktsköterskorna samt möjliggöra bättre 
vård barnet före- 

som Englands utrikesminister vilket hor tjocka lunta, som herr generaldirektör 
tolkats som ett tecken på att England Nils Wohlin å Befolkningskommissio- 
skall återtaga sin ursprungliga N. F.- nens vägnar strax före j u I  överlämnade 
trogna hållning i italiensk-abessinska frå- till socialministern Luntan handlar om 
gan Posten som Folkförbundsminister förslag till amorganisation av förloss- 
som tilldelades Eden, när Hoare blev ut- ningsvården barnmorskeväsendet och 

barnmorskeutbildningen samt till vissa åt- rikesminister kommer att indragas. 

DET gärder beträffande förebyggande mödra- 
N. R. A,, som iscensattes av president Kan de förslag som här framsatts på 
Roosevelt och hans hjärntrust och som en vettigt sätt föras ut i livet har Urban 
väckt så stor uppståndelse har officiellt Hjärnes hjärtesuck år 1682 över barna- 
avvecklats och dess väldiga förvaltnings- föderskornas elände »de där eljest så 

ömkligen l a n  att stenar i jorden må tör- lokaler äro att hyra. I BOSTADSFRÅGAN '= Befolknings- barma sig däröver» ej längre något 
Urban Hjärne 1641-1724 (självporträtt). 

Förslaget huvudpunkter är införandet slås en förbättrad utbildning på så sätt för de barnrika familjerna som främst 

böra bli föremål för de bostadspolitiska av praktiskt sett fri förlossningshjälp av att först skulle vederbörande under de 
barnmorska. Sker tilldragelsen å anstalt första två åren genomgå sköterskeutbild- åtgärderna Kommissionen understöder de 

betalas en dagavgift av en krona, som ning samt därpå specialutbildning på 
myndigheter som hemställt om fortsatta 

kan betraktas som ersättning för den barnmorskeanstalt under ett och ett halvt 
bidrag till byggnadsverksamheten på lan- 

det Och i städerna för nästa budgetår Och föda kvinnan får å anstalten eller förloss- år Alltså summa tre och ett halvt års 

påminner om betydelsen av att man byg- ningshemmet. I kvinnans eget hem utbildningstid Detta skulle i sin tur be- 

rättiga t i l l  en grundlön på 1,800 kr. för år 
ger med minst två rum och kök 

kommisionen uttalat sig till förmån fog för sig 

allt fritt 

föreslås att staten övertager en betydan- 
Far den fria vården möjliggörande Förslaget innebär vidare en viss reak- 

(Forts. å sid 2.) 

På sista dag blev det avlägsna början för hastiga slutledningar Den 
på kriget plötsligt påtaglig italienske ministern i Stockholm fram- 
verklighet för hela Sveriges folk. Ge- höll också i en intervju att med den 
nom telegraf och radio spreds medde- moderna krigsföringen var det hart när 
landet att den svenska ambulansen ena omöjligt att garantera Röda Korsets 
Och största avdelning genom ett ita- okränkbarhet samt att m ambulans om 
liensk luftbombardemang tillintetgjorts den verkligen skall göra nytta måste 
och att samtliga svenskar voro döda el- ligga nära trupperna och ta samma 
ler s"" sårade risker som de Och den danske folk- 

Underrättelserna voro ofullständiga rättsexperten Aksel Möller har på tal om 
och motsägande men att något hänt Var eventuella ersättningsskyldigheter stru- 
ofrånkomligt Då samtidigt uppgavs att kit under att vi nu synas leva i en tid. 
sikten varit klar och maskinerna flugit då krigföringen blir mer och mer bar- 
över ambulansen på låg höjd samt att barisk och hänsynslös 
denna varit förlagd på en betydande av- Det är icke fråga om annat än att 
stånd från frontlinjen verkade hela an- det som skett är en allvarlig tankestäl- 
greppet som ett medvetet begånget brott lare Både för dem som acceptera kri- 
mot Genévekonventionen som garante- gets metod att lösa mellanfolkliga tvis- 
rar Röda Korsets okränkbarhet Den ter Och för dem som vägra att godtaga 
svenska pressen förde även ett häftigt krigets nödvändighet 

De förra måste inse att det »huma- 
Torsdagen den 2 januari hade läget na» kriget är en fiktion på krigstekni- 

klarnat något Av de underrättelser kens nuvarande ståndpunkt vi fördö- 
som ingingo framgick att de första ryk- ma skarpt gärningsmannen av idag, 
tena Varit betydligt överdrivna För- men krigets väsen ar sådant att vilken 
loppet tycks ha varit följande krigsledning som helst kon under vissa 

Hela ambulansavdelningen med in- ogynnsamma omständigheter stå inför 
strument, proviant och utrustning har precis samma situation ja kanske ha 
förstörts genom ett kulspruteantall från utfört samma handling. 
italienska flygplan. Chefsläkaren dr Det är kriget som sådant som hela 
Hylander och ytterligare en svensk lära vår indignation måste vända sig emot 

skarna skall dock hava dödats men gemensam front måste skapas Italiens 
däremot 30 abessinier såväl patienter handlingar kommer under historiens 

som vårdare De sårades antal uppges dom. Det svenska folket kommer sä- 
vara 50. kerligen ej att låta avskräcka sig i ut- 

Det är förklarligt att den svenska opi- övandet av sin humanitära gärning 
nionen reagerade starkt mot det till sy- men framför allt måste v i  samla oss till 
nes överlagda angreppet Men de milt- oförsonlig kamp mot krigets idé 

tärer som uttalade sig varnade från 

språk mot Italien 

h i  blivit svårt sårade Ingen av Sven- Det ar till krlgets avskaffande som en 

Elin Wägner 

Problemet Indien. 
et talas mycket Om vägen till Indien se i godo med indierna lyckades England Det dessa dagar och om tvånget för inte träffa trots att försök gjordes av ar- 

de ingen roll i den nyss avslutade engel- dien erkänna att den kan ha några för- 
ska vaIrörelsen Har då England löst delar eller att den kan vara uttryck för 

England att hålla den öppen men det betarregeringen. Och när den nya kon- 
talas aldrig om Indien slälvt. Ort spela- stitutionen nu börjar lungera, vägrar In- 

problemet Indien? 
viss saker har engelsk politik åstad- 

kommit. Den har tvingat Gandhi att 
lämna den politiska kampen för så vitt 
han över huvud ville ha möjlighet och fri- 
het att arbeta för de fattiga a h  för- 
tryckta massorna Den har krossat den 
vapenlösa upprorsrörelsen genom polis- 
och fängelseterror indragning av för- 
eningskassor yttrandefrihet och pressfri- 
het. Den har gjort slut på de årslånga 
striderna om den nya konstitutionen för 
Indien genom att helt enkelt hemma i 
engelska parlamentet besluta en indisk 
konstitution Den innebär en viss själv- 
styrelse med rösträtt titt ett huvudparla- 
ment a h  flera provinsparlament a h  par- 
lamentarisk ansvariga regeringar av 
blandad engelsk och indisk sammansätt- 
ning Men den innehåller samtidigt alla 
de förbehåll Och garantier som voro be- 
hövliga för att den verkliga makten skulle 
stanna i England. händer. 

Indien kan inte erkänna den av 
England skapade författningen 

I '  

Allt detta har skett genom maktspråk 
a h  våldsmedel Någon överenskommel- 

Prenumerationsblankett medföljer som bilaga 



I samman= 
drag. 

Då 1935 gick in, väntade man att 

det året skulle medföra ett världs- 

krig. Det hesannader lyckligtvis 

inte helt och hållet Men dess värre 
blev det dock krig. Nationernas 
Förbunds sanktioner måste utarbe- 
tas och prövas Utgången därav har  

man ännu inte sett. M a n  har  hel- 

ler inte sen utgången av den tysta 

strid som utvecklingen kämpar mel- 

En tacknämlig 
julpresent. 

(Forsts. i,. Sid. 2 )  

Hon mot en allt fur långt driven indrag- 
ning av distriktbarnmorskebefattningar- 

na och försöker på ett som det synes 
lyckligt sätt kombinera a h  sammanbinda 
den öppna och slutna barnmorskevården. 

Den förebyggande mödra- och barna- 
vården föreslås i ungefärlig överensstäm- 

melse med redan föreliggande förslag 
Vissa detaljer här kan diskuteras men 
kommer saken bara i gång ger sig en hel 

Statens utgifter beräknas efter 10 år 

uppgå till 4,4 milj. kr. per di. 
Inom befolkningskommissionen har det 

närmaste utförandet av förslaget varit an- 
förtrott åt delegationer. I ena fallet dr 
Andrea Svedborg och fru Disa Västberg 
med hr Österström i andra fallet utan 
honom. samt i bada fallen med bistånd 
av vissa specialsakkunniga. 

Sveriges. kvinnor ha all anledning att 
med tacksamhet ta m o t  julpresenten samt 
enigt sätta all sin kraft till för att på det 
ta sätt förverkliga en Iängesedan hänso. 
ven drottnings dröm om god och kär- 
leksfull vård åt varje svensk barnafö- 
derska 

del anordningar av sig självt 

Rätten till 
arbetsförtjänst 

måste bestå oberoende 
av civilstånd och kön. 

åter varit utsatt för en attack i och 
Kvinnornas rätt till förvärvsarbete h u  

mad Arbetsdomstolens utslag i twisten 
mellan Livsmedelindustriarbetarförbun- 
det och Bräutigums konditori i Göteborg 

Det gällde avskedandet av tre gifta 
kvinnliga arbetare vilket konditoribola- 
get bl. a. motiverat med. att det av so- 

ciala skol för framtiden icke ville anställa 
gift kvinnlig arbetskraft Livsmedelsar- 
betareförbundet motsatte sig beslutet 
men arbetsdomstolen godkände bolagets 
åtgärd. 

Innebära de »sociala skälen» alt arbe- 
tet när det gäller kvinnor skall ranso- 
neras efter någon sorts behovsprövning 
I ad fall borde ju principen gälla även 
omvänt. så att kvinnor med äktenskap 
liga försörjningsplikter i första hand b l c  
ve antagna till välavlönade tjänster Att 
så icke är fallet är lätt att övertyga sig 
om. t.ex. när det gäller de automatiska 
avskedanden vid giftermål som äga rum 
bl. a. vid flera av våra stora försäkrings- 
bolag. Dar finns del utmärkta exempel 
på att förlusten av hustruns arbetsför- 
tjänst kan innebära katastrof för en fa- 
milj. där mannen icke har några inkom- 
ster att bygga på 

Sammanblandningen av de båda av 
varandra oberoende faktorerna. ett äkten- 
skap och en arbete och försöken att rätt- 
vist skifta U t  vem som skall komma I 
åtnjutande av det ena eller det andra 
måste alltid stöta på oöverstigliga svå- 
righeter Äktenskapet karaktär av ett in- 
stitution med ofrånkomliga och ingripan- 
de ekonomiska konsekvenser borde i stäl- 
let för att skärpas konsekvent bortarbe- 
tas liksom en arbetande människa bär 
bedömas efter sina arbetsfärdigheter och 
kunskaper icke efter sättet på vilket han 
ordnat sitt privatliv. 

I 



Fem år 
med helvetet! Han kände det mänskliga 
helvetet och tålde inte att det skulle gö- 
ras blackt och lamt. Både han och tea- 
tern hade minsann under denna lid kan. Blandade 
ning av det! Visste man inte vad den 

åtminstone inte undertecknad fått ut av 
den. 

Med samma glöd och brio som en ita- 
liensk hjältetenor har Frans G. öm- 
son gått till sitt verk Karl XII:s levnad 

svenska kritiken i dag kan tillåta sig i 
fråga om oförskämdhet och översitteri 
då det gäller något nytt och kampande. 

med Strindberg. (Norstedts 9:50). Och med elegant bra- 
vur bländar han Publiken med sin glän- 
sande stil Och mäkta lärdom. Att av 
flera tolkningar alltid söka välja den enk- 

böcker. 
August Falck, den ursprungliga Intima 

August Falck skapare och chef, har 
publicerat sina minnen av samarbetet 
med Strindberg i en volym som han kal- 
lat Fem år med Strindberg Det är en 

bok som man inte läser utan rörelse och 
beundran Märkvärdigt är det att kon- 
statera in  ju mera man läser om Strind- 
berg. intima skildringar av dem som stått 
honom nära. desto mera vinnande blir 
hans prsonlighet, oemotståndligt vinnan- 
de såsom allt starkt levande. Det ligger 
något i delta att den man som själv var 

synslös i sina omdömen dock kunnat in- 
t i l l  ytterlighet ensidig, orättvis och hän- 

spirera eftermälen av så förnäm och vac- 
ker Objektivitet som till exempel Harriet 
Bosses och August Falcks Han var för- 
visso Lom människa så rikt givande. han 
delade med sig så frikostigt av sina skat- 
ter att den som en gång kommit i åtnju- 

tande av hans tillit aldrig kunde glömma 
eller förneka den upplevelsen hur hän- 
synslöst han än senare slog 

Med riktig känsla för det väsentliga i 
det han har att meddela har August 
Falck lagt sin framställning så att Strind- 
berg hela tider framträder mot bakgrun- 
den av teatern, inte blott såsom dess dik- 
tare och dess andliga raison d´être men 
också såsom dess outtröttliga vän, dess 
kritiker. uppmuntrare rådgivare. rekvi- 
sita-anskaffare och regissör Det intres- 
Santa Falck har att komma med är skild- 
ringen av denna kämpande teaters liv 

och växt och det enastående djupt fängs- 
lande och vackra samarbetet mellan den 
unga hängivna trupper och det åldrande 
geniet Det Var ju bara tre år teatern 
höll på - från nov. 1907 till dec. 1910 

- men under den tiden spelade der 24 
Strindbergpjäser de flesta förut ospe- 
lade i Stockholm. Den lilla teatern vid 
Bantorget utförde en bragd som tillför- 
säkrat den en enastående plats i den 
svenska teatern och kulturens hävder. 

Strindberg ägnade teatern en rörande 
omsorg och ett intresse som tog Sig ut- 
tryck inte bara i form av pekuniärt un- 
derstöd men framför allt i ett deltagande 
i arbetet, som sträckte sig ti l l  de minsta 
detaljer. Det duggade biljetter titt och 

om man tar en grepp i översättnings- laste är en regel Som psykologien på se- titt, med de mest in- 
gående anvisningar, fjärdingen bland årets böcker blir nare tider gjort till sin. och eftersom 
och anskaffningen av intrycken ganska blandade. Thornton Wil- - Frans i lycklig G. Bengtsson förening är med modern historisk psykolog skola 

der gjorde en gång stor succés med San 
Louis bro men man kan knappast påstå - så tolkar han sitt ämne med förbluf- 

rekvisita ägnades en 

att Till himlen går min väg (Natur och fande enkelhet och frihet från choser av omsorg som ibland 
kunde bli rätt så be- alla de slag kultur, 5:  -) har ett uns av den förras 
svärlig för direktören 

personligheten få deklarera, att efter de för- att framstå med sympatisk renhårighet Han kom in  gå i 
sta hundra sidorna lämnade de humoris- där man inte kan undgå att känna en 
tiska situationerna mig fullständigt obe- slags beundran för livtagen och huggvär- en stilla skräck för 

Strindberg morgon- jan vilka båda kräva sin man och inte rörd och den typisk amerikanska airen 
promenader vilka of- har med smygande giftgaser och mass- föreföll något ensidig Det var med möda 
ta ägnades åt att i bombardemang att göra Den bild han jag tvingade mig att läsa boken till slut 

för att se om det var möjligt att åstad ger av Karl XII väcker anklang genom 
komma en så andligt stillastående bok försöken till opartisk inställning. men del 

stadens affärer upp- 

som den arma direk- Men det rycks kunna gå det också Intressantaste Karl XII-bild utan blir skildringarna dock knappast av hans Sue- 
spåra härliga saker 

Inte Utan iver sökte sig därför under- 
tören sedan hade att rige och svenskarna av bönderna adeln tecknad mot fransk skärpa och esprit och 
betala. Men även kriguttågen o, d. fick i handen Natten tar slut (Tidens. 

5 -) BY Francois Mauriac, den katolske Frans G. Bengtsson har en glänsande 
författaren som är mönster för vissa in- förmåga att låta tidsskeden stå upp ur 

Strindbergs egna till. 

sina gravar och tala till oss på ett be- tellektuella kretsar 
hörigheter vandrade Blå Tornet 

även om hans stil på flitigt mellan hans 
hem och teatern. Nästan varje kväll så skulle man knappast tro sina ögon då pretentiösa företalet där självgodheten sina ställer är så lätt och elegant att den 
skulle Falck infinna sig hos Strindberg man läser den »kritik» denna under har- och tron på yrkets gudomliga ursprung nästan tröttar har den en vidunderlig 

- »kom vid whiskydags» - och då dis- da yttre betingelser hänfört och osjälviskt inte precis talar t i l l  författare fördel makt att hålla intresset vid liv Det är 
får man inför sina ögon ett prov på med spänning man väntar och hoppas på 

kuterades allt som hade med teatern att arbetande teater hugnades med i den le- en fortsättning obarmhärtig analyseringskonst i den 
göra i detalj och givitvis mycket annat. dande svenska tidningspressen Att den bästa franska stilen Mauriac, skär med En annan historisk skildring - i ro- 
Och så till slut den sista nattliga ceremo- kunde leva och inte helt slogs nid be- förtjusning i lösa köttet och blottar nerv- manform -är Robert Graves´ Jag Clau- 
nin: drickning av sikall mjölk till efter rodde till stor del på den uppmuntran trådarna som ligger där vita och darran- dius (Tidens 10:-) en högintressant 

släckning! V i d  dessa kvällsbesök betyd- de Läser man boken i sträck drivs man fascinerande bok från en rent vanvettig 
epok i Roms historia. då förgiftningar och beundran som kom den t i l l  del under 

de för Strindberg, det kan man utläsa ur gästspel I Danmark och Norge. Strind- med in i denna skakande nervfeber, där och mord var iika något som att äta 
några talande biljetter: .Fönumma mig berg var vid detta laget en världsberömd arma människotrasorna med, Den halte stammande och 
inte! Jag är en godtrogen själ full av författare och ett erkänt geni, men de inga glada budskap men den visar att dräglande Claudius som av en underligt 
ett långt livs misstänksamhet - »Du stora kritikerna i Stockholm begagnade dissektionskniven är en icke föraktlig öde blir romarnas kejsare senare mör- 

skall söka mig varje dag en liten stund mot honom en ton som om han varit en tingest när det gäller att blottlägga dad och upphöjd till gud anses av alla 
som den enda verkligt tokiga i familjen 

den närmaste tiden, i n  icke främmande löjlig pekoralist Träffande säger Falck: Tjecken Karel Capeks namn har flam- men visar sig snart vara en mycket klok 
ont inflytande förstör vårt verk!» »Strindberg fick blott vara stor - på mat till på det litterära firmamentet och liten herre vars bekantskap är mycket 

Man måste undra över att den unga avstånd och alltid för det han tidigare hans bok Meteor (Gebers 4 :  75) har givande att göra I synnerhet blir bo- 
teaterdirektören så länge kunde behålla presterat aldrig i samband med det han väckt nyfikenhet, där den gått fram. För- kens senare del nar man val hunnit få 

fattaren har nämligen gjort den inte all- klarhet i de invecklade släktförhållanden 
Strindberg vänskap och förtroende just nu lade fram till beskådande Det 
Strindberg var vid denna t id så helt inne är ju så när äntligen döden inträffar är niska ovanliga upptäckten, att varje män- och när Tiberius´och Caligulas excesser 
i sin ockulta värld med dess inflytelser, avståndet fullständigt och definitivt - då att enhetlighet och personlighet inte just levande och ger roande glimtar av både 

kejsare och folk. 
tecken och varningar. att minsta oförsik- kan också de små själarna utan fara till- är individens starka sida 
tighet säkert kunnat fördärva det hela, låta sig att berömma. Glädjande är det Har låter en störtad halvt ihjälbränd 

Falck säger också att han mången gång att konstatera att de Strindbergska kam- Flygpassagerare bli föremål för ordrika 
då Strindberg mottog de hemlighetsfulla marspelen redan på den tiden varmt upp de med mängder av ord och termer från 
budskapen och hans ögon tycktes stirra skattades i Finland. vilket framgår av den tropiska zoner) av en läkare, en diktare. 
ut i tomma intet och söka sammanhang stiliga recension Bertel Gripenberg infart en sjuksköterska och en klärvoajant. Till 

slut uppstår en helhetsbild. ganska intres- långt bortom personlighetens gränser i Finsk tidskrift i april 1908. 
starkt kände sin .ungdoms otillräcklighet August Falck har med sina Strindberg Författaren menar givitvis att ett ve- 
och led av att inte kunna ge sökaren nå- minnen skapat ett vackert minnesmärke rifierande ej alls har med den konstnär- 
got stöd Mer han gav nog säkert över en av de märkligaste perioderna i liga bilden e l ler  verkan och göra Det 
Strindberg just vad denne behövde fram- svenskt teaterliv och han har gett en le- skulle det heller inte ha. om författarens 
för allt genom sin förmåga att gripas vande bild av den åldrande diktaren som objekt den från himlen meteorlikt stör- 

av »mäktig vördnad och beundran. inför människa och praktisk teaterman Han tade flygpassageraren hade ett - eller Irene 
det han i n k  förstod Det är inte många är mycket återhållsam i lin skildring, ger tressant levnadslopp. Utom att boken Harand 
unga människor som har denna intuitiva foga av personlig karakteristisk och inte får en doft av kvasi, blir den också trå- 

ett uns av stämningsmåler Mer till sy- kig och någon »dramatik spänning har förmåga 

ra, med vilken ömhet och förståelse ska sätt att berätta som är det effekt- dess foyer ägde många glada och min- 

vilken aktning h i n  visade deras konst rikt material som Falck Otaliga aldrig läser Falcks bok förstår man till fullo vad 

intressanta ämnesval. Åtminstone ber jag Han får hela detta martialiska äventyr 

Och när man väl kommit igenom det gripligt språk 

Boken för och sova 

johan Falck 

skriver I nästa nr. av Tidevarvet om Av särskilt intresse är det att konstate- vende och sist är det nog detta puritan- 

Strindberg Omfattande skådespelarna och fullaste, i synnerhet då man har ett så nesvärda tillställningar rum. När man Konsten att 
Han kritiserade visserligen, och gjorde förut publicerade brev biljetter uppsätt- en intim teater, som helt arbetar för kon- tala sitt eget 
det i detalj - röst minspel uppfattning ningsförslag regianvisningar m. m. ger sten och är genomträngd av dess anda 

folks språk. allt - men han gjorde det på ett sätt boken ett värde som överstiger allt vad kan betyda far en lands dramatik far 
som närmast hade karaktären av en ut- en personlig skildringskonst kunnat upp- dess scenkonst Och d a r  andliga liv över 
märk el^. Där finns i hans brev analy- nå Varje rad som flutit ur Strindbergs 
ser och påpekanden som man ville re- penna om det så bara är en inbjudning 
kommendera varje slådespelare till ge- till middag. vibrerar av en oefterhärm- 
nomläsning mer där finns också och i lig vital expressivitet.. Och i de mest August Falck Fem år med Strindberg 

synnerhet uttalanden som många teater- sakliga sammanhang sticker han in med 

begrunda »Behandla dem som artister rätt in i diktens värld Där har man ett 

och inte som arbetare eller skolpojkar!» förslag till Abu Casems tofflor. med nog- 
säger han och tillägger att inget verkligt grant ingivande av sättstycken divaner 
spel kan uppstå »om regissörer sitter och plyschdraprier. och så ett P. S.: »Vi 

avbryter den stämning artisten haft själs- måste höra barn skratta i var krypta där 
kval för att få upp» Och varje artist Det mänskliga Eländet haft en stor och 
SkaII ha rätt att uppfatta rollen på sitt berättigad plats Kryptan. det är den 

huvud, - 
Hagar Olsson Prenumerera på Tidevarvet för 1936 

insänd avgiften kr 6 för helt år på 
Wahlström 6 Widstrand. 12: 50 postgiro 1544 

direktörer och regissörer hade gott av att en anmärkning som Plötsligt förflyttar oss 

sätt. var han själv närvarande vid en lilla teaterlokaler som sannerligen fått 
repetition även i egenskap av regissör rymma lidelser och fasor Mer Strind- 

! så avbröt han aldrig spelet, utan medde- berg älskade barnens skratt och han ville i lade sina anmärkningar efteråt Mer då hjälpa fram det i denna onda värld Från 
präglades de också av en udd och élan denna lidelserna titan utstrålade så myc- som är oefterhärmlig: »Fadren skall spe- 
las som tragedi Stora breda tag, höjda 
röster - - - Icke frukta utbrott. och 

vilda lidelser. stort h i t  och härsklystnad 
- - huttla inb med helvetet!» 

Det är Strindberg det där huttla inte 

ket av vänlighet och hjärtevärme. Sam- 
ma vänlighet och värme utstrålade från 
»klyptan» Denna teater som August 
Falck skapade i samråd med Strindberg 
blev »ett tillhåll och en hemvist» för 
konstnärer teaterfolk Och författare i 



lig med sina 67 år och göra ett mäkti- I 
gare intryck än någonsin av frid, för- 

Problemet 
Indien. 

'Kan jag iag få en gasmask 
vittne därom. Olla måste han svara på 

åt min tvååring.. frågor vad han tänker am världssituationen 
nen och möjligheten a l l  utan våld reda (Farts. fr. sid. i.) 

menige man. avblåste frihetspartiet ohör- sig och vara en makt i den 

samhetskampanjen 
via ytligt sett en seger för polisbaton- utom våld! 
gerna Men frihetsviljan hade de ändå I detta sammanhang har han med stor Damen som tar emot mig vet lngenting, 

kriget kompromettera organisation Det åter samlats arbetet har tagits upp på an Indiens uppgift i världen är att ge 

söka direktören för en fabrik som är er- 
världen en exempel på vad en land för- 

känd ~" krigsmlnisteriet,, »Ty på detta ka våld och i stället sätter igenom sin 
som på alla andra områden finns det ju vilja med andlig makt. Det är beteck- alltid människor som försöker utnyttja 

nande för Gandhi att han ställer upp som situationen och man kan aldrig vara sä- 
Två gånger 1921 och 1930 har Gandhi villkor för Indien,om det skall kunna fylla ker p i  att de där billiga fabrikaten också 

är tillförlitliga inte sant? - - 
När jag kommer in till den godkände 

startat stora vapenlösa upprorskampan- denna sin mission att det först blir med 

gasmaskfabrikanten kunde jag tro mig jer mal det engelska väldet Men mellan vetet om sin styrka i stället för s' som dessa två kampanjer låg en femårsperiod nu vara mest om sin svaghet Den 
vara i en konfektionsaffär. Nästan hela 
rummet är upptaget av »modeller» Men 
det är modeller av dystert slag: provdoc. 

av uppfostrande arbete bland folket. Det tappre behöver inga vapen hans makt är 
är detta arbete han nu åter tagit upp, se- större utan dem än med dem. Om Indien 
dan han Iämnat ledningen av den i-pol kände sig som ett starkt folk som förak- En mamma i Park hade läst en kor från topp till tå klädda i vallen- och 

Hans program är tade att bruka våld fast det kunde det, då En om »Nyttan av gasmasker» gastätt gummityg. med tjocka träsulade 
tiska frihetsrörelsen skulle det inte mer frukta engelsmännen och blev så intresserad av saken att hon skor och försedda med masker Minne- 
detsamma nu som då: att Insätta de kast- beslöt att ta närmare reds på hur de till- känger som inte ha ett enda mänskligt 
lösa i mänskliga rättigheter, att införa varken som soldater affärsmän eller ad- verkas och säljas Resultatet av hennes drag - missfoster Framsteg? Civili- 
spinnrocken och vävstolen i de indiska ministratorer De skulle inte mera misstro undersökning var inte uppmuntrande vii- sation? Skulle detta verkligen vara pri- 
hyddorna och att lyfta de indiska byarna oss säger Gandhi och vi skulle få dem ket framgår av den Skildring hon sänt set far livet. 

dit vi ville Ja vi skulle bilda en så stark tidningen Femmes. det välredigerade or- De ultramoderna lyxbetonade stål- 
UPP ur den fattigdom och det förfall vari moralisk kraft i världen att även Italien ganet för Kvinnornas världskommité möblerna i ett hörn av rummet bildar en 
de nedsjunkit under del engelska väldet. mol krig och fascism 

Din unga fruns första besök gällde ett nande utställning 
Den elegante och förekommande direk- 

Men han har förändrat sina arbetsmeto- måste lyssna till oss 
der Fordom for han med bil eller tåg Gandhis krav på dem som skola bruka av de stora varuhusen 
genom Indien nu vandrar han till fots hans icke-våldsmetod äro stora och han - förlåt var finns gasmaskerna tören visar några gasmasktyper Syre- 
med en Iiten grupp av 20 30 följesla- har rätt i att varken indierna eller engels- - I Hygieniska Avdelningen. att jag behållaren med en ny är om avtagbar den skulle och kan förlora ersättas sina 

gare han hinner kanske inte varje dag männen eller abessinierna eller något an- får besvära Fröken bakom disken tar fram några filtrerande egenskaper 
besöka mer än en by av de 700,000 som nat folk nu uppfyller dem Men när den exemplar av det välkända föremålet med 

finnas i Indien men det bekymrar ho- indiska frihetsrörelsen nu försöker lägga sln långa slang. de stora glasögonen och 
nom inte. Han tar sig tid, På detta sätt den breda demokratiska basen för en en tung apparat för luftfiltrering 

- Vad kostar ersättningsapparaten delar han frivilligt de allra fattigaste liv framtida självständighet genom att höja 
och strapatser förstår dem bättre och folkets självrespekt går den på Gandhis - 42 francs. 
kan hjälpa dem bättre. Och indiska po- linje fast han icke officiellt är deras le- Försäljerskan låter inte överumpla Sig. Man kan sätta på den varsomhelst? 
litiker i Viktiga ärenden liksom främlingar dare mer I den politiska kontroversen - Det är den bästa vi har. den allra - Nej. för all del, det vore högst M a -  ~" vad rang och ryktbarhet de må vara med den engelska vicekonungen a h  hans senaste och mest fulländade modellen helt När ni tar av filtret för att byta 
få finna sig i att följa honom på hans administration följer din däremot andra - Har ni olika storlekar kan gasen obehindrat tränga in. Utbytet 

tidiga morgonmarscher i dammet av de metoder än Gandhi frihetspartiet ställ- 
- Ja tre Liten. stor och medelstor. måste absolut ske på ett gasfritt ställe. .. - Det är så att V i  är en hel familj. För övrigt rekommenderar vi åt våra kun- 

tusenden som följa mästaren från en by de upp kandidater till de nya parlamenten Jag har en liten gosse på två år Vill der att skicks in sina apparater varje år 

narna »mållösa av glädje som det säges därför att partiet ansetts brutet och för- 

över att få ta emot folkets frälsare att få 
lyssna till hans ord få ge den koppar tanter fört en stark opposition mot rege- tolv tretton år 

slant som är deras dagpenning till fon- ringsförslagen på alla punkter och segrat. alla de små barnen - alla Som är under den andre två år 
den för de kastlösas befrielse i sin nya vicekonungen har därför måst använda tretton år kommer ju att dö vid luftan- 
livsform lär Gandhi vara frisk och lyck- sig av sin makt att genomföra sina lagar fallen 

Krig 
mot 

jag kan vända mig till. och så går jag 
Della var naturlit- Se här vad ett land förmår 

upp til l  byrån för Nationell Beredskap 

inte slagit ihjäl. den lever. Skarorna ha kraft och övertygelse deklarerat sin tro vill heller ingenting säga av rädsla a t t  

nytt fast efter andra metoder 
mår då det frivilligt avstår från att bru- 

Gandhi har startat en ny upp- 
fostringskampanj i de indiska 
byarna 

underlig kantrast till denna mardrömslik- 

- Och hur länge räcker den? 
- Det beror på Förresten ni kom- 

mer ju aldrig att använda gasmasken 
utan avbrott. - vad kostar den? 

80 francs. verkligen effektiv? 

till en annan I alla byar samlas invå- och vann segrar som voro förbluffande. ni visa mig i n  modell f ö r  den åldern till oss för att få gummidelar etc. utbytta 
- Det finns tyvärr inte någon Den och kontrollerade 

svagat. I parlamenten ha dess represen- minsta storleken v i  har är för  barn på Jag förklarar att jag gärna skulle vilja 
ha ett tillförlitligt skydd för mina två 

-Men snälla fröken hur går det med barn, av vilka den ene är tre månader 

Den charmante affärsmannen lyfter ar- 
marna och låter dem falla ned utefter 

- Det finns absolut ingenting i den 

- Kan ni inte tillverka särskilt på be- 

- Omöjligt Den hittills brukliga ty- 
pen passar inte alls för småbarn V i  hål- 

Men jag kommer ihåg berättar den ler visserligen på att utexperimentera en 

tvärs emot folkviljan Genom sina poli- Försäljerskan hämtar avdelningschefer sidorna 
tiska framgångar och sitt arbete i övrigt som försöker rädda situationen: 

har frihetspartiet börjat återvinna folkets ker kanske man kan ordna det med en 
särskild beställning om ni vill lämna ställning? respekt och förtroende 

er adress skall V I  göra vårt bästa att 
Kvinnorna spela en viktig roll skaffa e r . .  
i den nya frihetskampen 

reaktionen som följde på de hårda kamp- pagandan» där det finns några adresser 
åren finner man återspeglad i den världs- 

bekante missionären Ch. Andrews utta- Den tappre behöver inga vapen 
landen. Då han för ett Par år sen kom 
från Indien, var han snarast missmodig des indien skulle vinna sin frihet inom ett ening 

- Barnen? - svarar man på min frå- och oviss nu är han full av nytt mod. år ty inom den tiden hoppades han ha 
Han säger nu också något som kan vara fått hela folket med sig Sedan dess har ga De måste skickas bort - Men jag har också ap gammal far 
a" särskilt "- för oss nämligen a' han och Indien lärt och vi alla som följt ja. inte så särskilt gammal förresten 
hoppet om Indiens framtid till stor del dess vapenlösa kamp ha lärt att så fon bara 65 år men han kan ink andas i 
bygger på kvinnorna Stora skaror ha går det inte inte bara en men två gån- gasmask han får kvävningsanfall. 

diens frihet och förnyelse och deras mod och hans medhjälpare in  gå tillbaks och -Så har jag tuberkulos syster? 
dragits in i rörelsen for sin egen och in- ger har del viril nödvändigt la, Gandhi - Han får skickas bort. Alla gamla 

och kraft sviktar icke. »De ha absolut börja om från början det mödosamma ar- 

- Vi skall framföra saken till fabri- vägen för närvarande. 

Denna frihetsviljans nya resning efter Intresserade modern. alt jag har fått en liten sovsäck fullkomligt gastät,. 
broschyr den »Nationella gasskyddspro- - När kommer den i handeln? 

-Tyvärr alldeles omöjligt att säga 

För att få närmare besked går jag upp 
År 1921 skrev Gandhi att han hopps- till expeditionen för Franska kvinnors för- 

-Alla tuberkulösa skickas iväg.. 

Judarna 
vända hem. 

Till Redaktionen av Tidevarvet 

I en recention som den 9 november 

Hodann och Lise Lindbæk fått en hel del 

1935 var införd i Eder ärade tidning. 
har boken »Jødene vender hjem» av Max 

Det skall villigt erkännas att boken är 
skriven med »frisk impressionism» Men 
dess grundfel är den helhetsuppfattning 
som den bibringar en om förhållandena 
oerfaren läsare: att judarna äro i färd att 
tränga ut araberna från Palestinas jord. 

Iverkligheten är det så, att den judiska 
det av obebodda ödemarker och an det 
alltså blir i ytterligt liten skala sam ara- 
ber »trängas undan» När man som 
åskådningsmaterial för en engelsk studie- 
kommission skulle söka få tag på sådana 
från jorden undanträngda araber var det 
ytterst få man lyckades leta upp 

Statistiska fakta som icke kunna ve- 
derläggas är att den judiska trädgårds- 
kolonisationen i stor utsträckning stimu- 
lerat araberna till efterföljd (särskilt på 
ipelsinodlingens område) och an det till Palestina pågår en livlig arabisk invand- '"' från grannländerna Syrien och 
Transjordanien Den sista omständighe- 
ten visar ju att Palestina anses som ett 
lyckligt land att ho i - även för araber. 

Visst finns det en extrem judisk natio- 

nalism inom det Men s k. revisionistpartiet den håller uteslutande vilket nu- till 
mera ställt sig utanför den egentliga sio- 
nismen I varje fall bör det fastslås att 
när man på sionistiskt håll diskuterar 
Palestinas framtid man aldrig räknar 
med något undanträngande av araberna 

Stockholm den 28 december 1035 
Med utmärkt högaktning 

Slig Bendixon 

inför 1936. 
(Forts I'' sid I.) 
Tidevarvet har under det gångna året 

haft glädjen att möts Okad förståelse och 
en vidgad läsekrets V i  känna förpliktel- 
sen härav. Därför vädja vi också till 

Kom ihåg vil- våra läsare att stå oss bi 
ka svårigheter som måste övervinnas 
Visa er  solidaritetskänsIa och förmåga av 
sammanhållning Betänk an just nu gäl- 
ler det för dem. som skatta frihet och 
självständighet högt att göra sig aktivt 

meddelaktiga i Samhällsliv och politik och 
att hålla stånd mol alla krafter som vilja 

förinta de mänskliga värdena 

Gör Tidevarvet bekant bland Edra 
vänner Sänd oss adresser på dem. som 
vilja lära känna Tidevarvet vi skicka 
gärna provnummer 

Och framförallt: Prenumerera Med 
veckans nummer följer en giroblankett 
Insänd prenumerationsavgiften så att lid- 
ningen utan avbrott kan komma Eder till 
handa 

postgiro 1544 Helt år kr. ".- 
beslutat att icke ge förtvivlan rum», sä- 
ger han 

De indiska kvinnor som kommit så 

långt att de hålla kongresser visa också 

begära full politisk likställighet med män- 

nen spritförbud borttagande av de kast- 
lösas särställning avskaffande av döds- 
straffet och upplysning i stor skala om 
preventivmedel Fru Ellen Hörup betat- 

tade också nyligen i en artikel i Politiken 

nen och säga från att de anse barnäkten- 

stort mod och säkerhet i sina krav De 

exempel på an de väga sta upp mot män- 

skap värre än mord. 

betet att göra folket nog modigt nog Och en astmatisk svåger 
moget och starkt att föra en sådan kamp Alla astmatiska personer utrymma 

till ~ ~ , ,  Nu vågar varken Gandhi eller de gashotade områdena. 

någon annan sätta ut en viss tid då upp 
-Och de hjärtsjuka 

Måste hon. 

är icke uppgivet kampen är upptagen på som Om hon vore stationsinspektör och 
nyn, hon att ett vapenlöst folk kan segra gav avgångssignal åt ett tåg 

mot en beväpnat lever ännu och befästes -Men hur många tåg behövs det inte 
gamla sjuka. i en stad som Paris ... trots allt då år 1936 går in, 

Finns det några slags förturskort eller 
någonstans dir  man kan anmäla sig.. 

ker säkert att förete ett läkarintyg. 
Jaa drar själv slutsatsen: Vi är inte 

färdiga för detta Det är därför vi måste 
förklara krig mol kriget 

giften Skall Vara genomförd Men målet Och damen låter sin hand falla ner 

Elin Wägner. 

ingenting officiellt ännu Det &- 
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