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REDAKTÖR OCH UTGIVARE:
Ellen Hagen

Pari stora mål är fred och förtroende mellan folken.
Ur trontalet.
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Tidevarvet n:r 3
innehåller några reflektioner Om
kring trontalet samt, under rubri
ken: ”Åter det skilda böjer sig
samman”, en redogörelse för un
der vilka former kvarlevorna av
det forna liberala samlingspartiet
samarbeta vid utskottsvalen.
Frihetens genombrott är den op
timistiska rubriken på en artikel
av Liber om den tilltagande olus
ten att inrangera sig under strän
ga partiband.
I artikeln Opinion — icke lag
stiftning ställer sig doktor Ada
Nilsson skeptisk till såväl för
buds- som restriktionsvägen för
åstadkommande av folknykterhet.
Tidningen är dock ej alldeles
uppslukad av politiska frågor.
Den har därför kunnat få plats
för en artikel, vars rubrik, Operan
inter Tobaksmonopol, anger dess
bärande synpunkt. Frida Stéenhoff fortsätter sin teaterserie med
artikeln: Samtal med en libertin
om teatern.
Program för Frisinnade kvin
nors extra centralstyrelsemöte och
det offentliga mötet den 27 janu
ari med anledning av Föreningen
Frisinnade Kvinnors 10-åriga till
varo återfinnas i dagens nummer.

Statens affärer.

Finansminister Beskow visar
sig i statsverkspropositionen så
som en sträng hushållare. Han ut
går vid sina kalkyler rörande den
framtida ekonomiska utvecklin
gen från det för alla tydliga fak
Det var ingenting nytt eller jordbrukets kreditförhållanden” under en avsevärd tid, vilken tum, att hela världsläget, såväl
uppseendeväckande i 1924 års hälsas otvivelaktigt med glädje. kostnadsram, som är skälig, där det politiska som det ekonomiska,
trontal.
Men man torde med skäl kunna om svävar man tills vidare i okun är synnerligen osäkert och har ic
ke tillåtit sig någon sangvinisk
”Sveriges förhållande till främ fråga sig, om denna s. k. kredit nighet.
mande makter är gott”, hette det uteslutande varit och är till jordVidare har man att förvänta hoppfullhet angående dess för
fortfarande.
brakets fromma och om den inte ”förslag till ny lagstiftning för bättring. Statsinkomsterna be
I övrigt var det, som på för samtidigt innebär en frestelse för ordnande av den samhälleliga bar räknar finansministern därför
hand blivit bebådat, modernärin jordbrukarna att ge sig in i vid navården samt för motverkande försiktigtvis t. o. m. något lägre
gen och försvarsfrågan, som into- lyftiga affärstransaktioner, som av ungdomsbrottsligheten”.
än vad riksräkenskapsverkets
go de dominerande platserna och de sedan inte kunna reda ut un Däremot saknar man varje an uppgifter pekar på.
således komma att bli riksdagens der växlande konjunkturer.
tydan om förslag till ikraftträ Inkomst- och utgiftsstaten för
huvudfrågor. ”Molnen över nä Beträffande försvarsfrågan ”gäl dande av lagen innefattande be budgetåret 1924—1925 går på kr.
ringslivet hava under det gångna ler således, att under denna tids stämmelser angående kvinnas be 648,891,700. Motsvarande siffror
året i någon mån skingrats men period i vilken det gamla statssy hörighet att inneha statstjänst och i statsverkspropositionen för näräro alltjämt tungt lägrade över stemet ingått nästan sönderslaget, annat allmänt uppdrag, ehuru be msat föregående år var 737 miljo
vår modernäring.” För alla jord och ett nytt system söker arbeta tänkandet angående ordnandet av ner kronor. Alltså en minskning
brukare, som under sommaren och sig fram till fasthet, göra de offer, kvinnliga befattningshavares av på närmare 100 miljoner.
hösten mod vällovlig och befogad som äro erforderliga för atfr skyd lönings- och pensionsförhållanden
En höjning av de redan nu tryc
ängslan varje morgon betraktat da vårt land”.
Men samtidigt nu är avgivet.och yttrande över kande skatterna anses icke lämp
himlen för att se om inte ”molnen” måste beaktas ”att vad som krä- detsamma torde vara att emotse ligt, och det har därför gällt att
över ”modernäringen” skulle ves, icke är en ansträngning blott under loppet av riksdagen. Det pressa ner utgifterna. Detta sker
skingras och vilkas förhoppningar för en gång utan en organisation, var detta betänkande man uppgav huvudsakligen genom föreslagen
ständigt på nytt blivit gäckade av som skall äga bestånd under en, sig böra invänta för lagens ikraft sänkning av statstjänstemännens
den rikligaste nederbörd man haft såvitt nu kan bedömas, avsevärd trädande. Då man i fjol läste i ut- dyrtidstillägg, som går så djupt
i mannaminne, var detta helt sä tid. Den måste följaktligen noga skottsbetänkandet rörande behö ned i graderna, att barnmorskor
kert en anslående bild. Återstår anpassas efter folkets förmåga att righetslagen, att man avstyrkte na mista 50 kr. av deras knappt
Hr Värner Rydén, överstelöjt att se huruvida de förslag som ut bära de med densamma förenade denna bland annat av det skälet tillmätta summa. Om förslaget
nant S. A. Drakenberg och doktor lovats ”angående åtgärder för kostnaderna. Förslaget är be att ikraftträdandet på grund av får man dessutom veta att de min
Sam Hiibinette skola nu planläg bättre avsättning av brödspann härskat av tanken att inom en så ”inträffade omständigheter” skul skade tilläggen skulle utgå efter
ga den kvinnliga ungdomens fy mål” verkligen förmå att avhjälpa som skälig ansedd kostnadsram le kunna komma att uppskjutas, visst för hela året fixt, av even
siska fostran, så har regeringen jordbrukets nödläge trots valuta åstadkomma den mest effektiva anade man häri en stilla förhopp tuella växlingar i levnadskostna
beslutat. Den har nämligen till förhållandena och ställningen på försvarsberedskap”. Vilka offer, ning, att lagen aldrig skulle träda derna oberoende procenttal.
delat ecklesiastikministern denna världsmarknaden och icke heller som fordras för att skydda vårt i kraft. Emellertid beror det Ju
Det har vidare ansetts nödvän
hjälp för utredandet av ärendet medföra någon fördyring av land, vilken organisation, som för ytterst på kvinnorna själva, hur digt att gå ganska hårdhänt fram
om Gymnastiska centralinstitu levnadskostnaderna i allmänhet. närvarande, då allt förändrar och därmed kommer att bli, om de vil gällande statsunderstöden på skil
tes omorganisation. Och det är ”Lättande av de svårigheter, vilka utvecklar sig med oanad hastig ja och förstå att begagna sin med da områden, särskilt de sociala
vid detta institut, som gymnastik av gammalt äro förbundna med het, skall kunna sägas äga bestånd borgarrätt. Det är valår i år!
och kulturella. Siktar Geddesyxan
lärarinnor såväl som kvinnliga
till att hugga alltför lågt, måste
sjukgymnaster utbildas. Den
väl riksdagen se till att rätta på
o
kvinnliga sakkunskapen, som
riktningen.
självfallet borde varit represente
Första huvudtiteln, hov- och
rad i en sådan kommitté och som
slottsstaterna ha något höjts, lika
på nära håll står att finna, den
så anslaget till sjöförsvaret. Det
Det f. d. liberala samlingsparti platser. De tillräknade sig även också, om man vill vara rent ob frivilliga skytteväsendet .får sin
lyser med sin frånvaro.
Då nu det kungliga kommitté et har åter sammanträffat. Det vildamas röster och denna gång jektiv, en del antydningar om att summa höjd. På ecklesiastik
väsendets rörelsefrihet är kring har delat upp sig på två grupper, röstade dessa lojalt, men kanhän folkpartiet ägde makten, men hu staten har däremot sparats in
skuren i ekonomiskt avseende, Folkpartiet med 20 ledamöter da fordrar försiktigheten att vudsakligast av mera barnslig art, ett par miljoner på det he
borde i dess eget och det allmän i första kammaren och 30 leda framdeles åtminstone tillfråga som man knappast behöver ta på la, vilken minskning i någon*
nas intresse även dess möjlighe möter i andra kammaren, och Li dem på förhand. Om man ej för allvar.'
mån också går ut över folk
ter inskränkas att beröva sig stö berala partiet med 14 ledamöter utsätter att vildarna ha en själv I avseende på suppleantvalen biblioteks- och föreläsningsverkdet av den kvinnliga sakkunska i första kammaren och 6 ledamö ständig mening, skulle det kanske är det med synnerlig tillfredsstäl- samheten. Nykterhetsanslaget bi
ter i andra kammaren. Folkpar en vacker dag kunna bli någon leise vi märka, att fröken Hessel- behålies på förutvarande nivå.
pen.
Om hrr Rydéns och Hiibinettes tiet har till ledare utsett i första obehaglig överräskning.
gren, som förut varit 2:a supple I enlighet med skolöverstyrel
sakkunskap i fråga om riktlinjer kammaren hr C. G. Ekman, i an I första kammaren, där alla ant i andra lagutskottet nu, genom sens hemställan har intet extra
na för fysisk fostran vilja vi icke dra kammaren greve Raoul Ha partierna röstade med gemensam att hr von Koch inträtt som or anslag upptagits för L. F. U. F.
yttra oss, men säkerligen är den milton; liberala partiet i första ma listor, blev ställningen i det dinarie, efter honom blivit första
Kontrollstyrelsen kommer att
icke så omfattande att den icke kammaren hr Bror Petrén och i närmaste oförändrad.
I andra suppleant. Detta är visserligen helt omorganiseras. Fyra nya tull
andra kammaren hr E. A. Nilson. kammaren, där högern ej frivilligt ingenting annat än självklart, jagare skola anskaffas. Vägun
kunde behöva förstärkning.
Det nybildade kvinnornas cen Dessutom en fri grupp bestående velat avstå de platser den måste men då K. Hesselgren nu ställt derhållet måste i dessa trafikök
tralförbund för fysisk kultur tor av 7 vildar, vilkas ställning till- förlora genom att statsråd ej äga sig som vilde, kunde man ej vara ningens tider givetvis höjas. Po
de icke underlåta att protestera kännagives genom deras förkla rätt att deltaga i utskottsval, alldeles viss om utgången. Hen lisväsendets omorganisation får
mot den besynnerliga uppfattning ring å annat ställe i dagens num gingo partierna fram med sär- nes insats under de föregående anstå, likaså de nya provinsi
om hur kvinnornas fysiska fost mer.
listor, vilket inte inverkade på re årens utskottsarbete har emeller alläkaredistrikten. De ämbets
Som man kunnat förutse måste sultatet annat än att valen togo tid givit hennes erkända duglig verk, till vilka den senaste löne
ran bäst kan främjas, som genom
denna uppfattning kommit till sy folkpartiet och det liberala parti dubbelt så lång tid som eljes varit het och sakkunskap sin, berättiga regleringen för civila befattnin
et gå tillsammans vid utskottsva nödvändigt.
nes hos regeringen.
Vad f. d. liberala de plats.
gar ännu icke nått fram, få vänta
len för att kunna bibehålla sina samlingspartiet beträffar märktes
i avvaktan på bättre tider.

Omkring trontalet

”Ater det skilda böjer sig samman”.

< ”Vildarnas” förklaring,
I tidevarvet [Frihetens genombrott. Propag andaoíter ? »Med anledning av de meddelandes
och uttolkningar, som förekommit i pres.
sen få vi, undertecknade, härmed för.
klara, att då vi ej kunnat ansluta os$
till någotdera av de båda frisinnade
partierna, ha vi överenskommit att bilda
en fri grupp för att samlas och rådgöra
om vissa väsentligen tekniska spörsmål,
och ha vi till ordförande (sammankal
lande) utsett hr Jönsson i Fridhill. Detta innebär ingalunda, att vi antagit något gemensamt program, eller att vi ¡
förekommande frågor företräda lika
åsikter, ej heller att vi bildat ett tredje
parti. Det är vår bestämda avsikt att
under riksdagen vara partipolitiskt
obundna.
Kerstin Hesselgren. Swen Jönsson. Lars
Olsson. B. von Stockenström. J. Refo,
Elisabeth Tamm. Ant. Wikström.»

I England har man efter det seAv Elin Wägner
1 naste valet varit mycket bekym
rad över den oklara parlamentari Det har förflutit jämnt ett år som med full rätt varnar för den
ska situationen, som tre-partisy- sedan fransmännen och belgierna tyska propagandan blivit ett tyREDAKTION :
stemet skapat. Intet parti är nu marseherade in i Ruhr och samti- piskt exempel på arten av den
Redaktör Ellen Hagen
mera ensamt regeringsdugligt. digt förvandlade hela ockupatio franska. Den som själv vant un
Mottagningstid kl. 1—3 e. m.
Telefon Norr 28242.
Det parti, som skall bära rege nens karaktär till att bli ett verk der dess behandling känner igen
tyg för indrivning av Tysklands varje synpunkt och varje ton fal 1:
Elin Wagner, Lund. TeL 2Ó03.
ringsansvaret, måste för sin gär förfallna skulder. Då den betal- den högmodiga vänligheten, den
nings fullföljande vädja till ett ningsskyldige motsatte sig dessa skenbara objektiviteten, det yt
EXPEDITION :
annat partis stöd. Hos oss är detta åtgärder beslagtogos hans verk terst behärskade men dess mera
Telefon Norr 28243.
ingen nyhet. Det är länge sedan tyg och samtidigt förvandlades bitande föraktet för allt vad tys
Kontorstid kl. 10—12 f m., 1—4 e. m.
kar heter — liksom den sublima
I en svensk regering kunde sitta i hela det ockuperade området med tron
på att Frankrikes politik inte
tolv
millioner
människor
till
ett
PRENUMERATIONSPRIS :
lugn och ro med stöd endast av si jättelikt bysättningshäkte. Sedan bara i allt är teoretiskt rättfärdig
För helår kr. 5 : 50, halvår kr. 3 : —,
na egna anhängare, och det kom de skuldsattas motstånd nu upp men också i den praktiska tillämp
kvartal kr. i : 50, månad kr. 0:50.
mer uppenbarligen att dröja in hört, ha de återfått ett visst mått ningen oantastlig. Här äro hu
Lösnummer 15 öre.
nan vi åter nå fram till ett så av frihet och börja nu åter begag vudpunkterna:
klart parlamentariskt läge. Par na sina verktyg, som dock äro för Vi ha lärt känna tyskarna un
ANNONSPRIS-.
Denna förklaring vill således under
sedda med fordringsägarens ut- der kriget, enda sättet att skydda
tiupplösningen fortgår hos oss i mätningssigill.
stryka, att medlemmarna av den s. k.
per millimeter
sig för dem är att hålla dem nere.
ett allt raskare tempo, och det sy Den svenska allmänheten har i Det rika Tyskland har under »fria gruppen» icke på något sätt bilTextsida eller särskilt be
gärd plats ................ 22 öre
nes vara endast naturligt att så denna konflikt så gott som undan jämmer och undanflykter undan dar en sammanslutning i egentlig me
ning. Vars och ens uppträdande i riks
Efter text .................... 20
sker. De gamla gränserna ha de tagslöst tagit Tysklands parti mot hållit oss vårt rättmätiga skade dagen
blir således ingalunda å gruppens
finitivt genombrutits. Vi ha icke Frankrike. Tyskland har härav stånd. Vi måste tvinga fram pen vägnar. Tvärtom har man med erfarenLinkoln Bloms Boktryckeri A.-B.
endast
haft
den
platoniska
till

garna genom Ruhrockupation.
längre tre partier utan sex.
STOCKHOLM 1924
fredsställelsen att ha en välme Tyska folkets lidanden, som vi het från föregående år anledning anta
att »vildarna» komma att i flera
I Redan det stora antalet partier nande vän på sin sida. Någon di beklaga, äro förorsakade av dess ga,
tyder på att de gamla partifor rekt politisk betydelse eller något egna landsmän, storindustriens le frågor intaga diametralt motsatt stånd
punkt. Detta gäller troligen även om
överlevat sig själva. De inflytande på sammansättningen dare.
de båda frågor, som vid denna riks
Mathilda Staël von Holstein merna
rymma icke längre de skiftande av världsopinionen har detta ställ Den nödvändiga ockupationen dag anses bli dominerande, jordbruket
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
ningstagande icke kunnat ha. Sve
behoven, och de tillfredsställa up riges ställningstagande under kri har genomförts humant. Utvis och försvaret.
Malmtorgsgatan 3, Stockholm.
Telefon 244 88, Norr 244 19.
penbarligen icke människornas get för Tyskland och likgiltighet ningarna t. ex., ha varit ound
Familjerätt. Hyresärenden. Testamenten.
gängliga men skonsamt utförda,
Bouppteckningar. Förfrågningar från lands krav att få röra sig fritt och följa för eller belåtenhet med de tyska
förhållandet mellan befolkningen
orten besvaras omgående.
sin övertygelse. Upplösningen på krigföringsmetoderna, likaså den och trupperna gott, där icke be
Man kan utgå från att all offi
ton,
varmed
kritiken
av
Frankri

ciell
propaganda alltid blir i viss
detta område kan följaktligen ur
kes politik under det gångna året folkningen upphetsats. Vi ha en grad vilseledande, icke så mycket
Advokat Eva Andén den synpunkten icke framkalla framförts, allt detta har gjort att dast gripit till vapen för att för genom direkta osanningar nume
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund. något beklagande. Den visar en Sverige inte betraktas som oväl svara oss mot våld.
ra, som genom den belysning, vari
Lilla Vattugatan 14, Stockholm.
dast att det är ogörligt att i läng dig iakttagare och bedömare och För sina påståenden om ocku den sätter sina uppgifter, och ge
Tel. 75 76, 7592, Norr 183 30.
den sammankoppla fria männi att vårt ord icke gäller. Ett gott pationens art och befolkningens nom det den utelämnar. EnshaS
Juridiska uppdrag av alla slag
reaktion mot den anför professor
skor inom alltför snäva gränser, i exempel på satsen att det icke blott Staaff som bevis endast det fak da personers uppgifter kunna va
Även skriftliga förfrågningar.
är
riktigare
i
sig
utan
även
kloka

synnerhet om, såsom fallet onek re om man vill tjäna en sak, att tum, att den franska befolkningen ra värdefulla i detalj, men äro så
ligen varit hos oss, gränslinjerna beflita sig om opartiskhet i om fullkomligt saknar skuldkänsla in gott som alltid tendensiösa och
det sista årets tilldragelser. sakna allmängiltighet. De kunna
En sänkning av telefonavgif blivit det viktigaste och icke vad döme, om att vara städad i tonen för
vara karaktäristiska, men massif
och att se upp med propagandan. Men vad skulle han säga om den, av
terna ställes i utsikt, men ingen som funnits inom dem.
stickprov måste tagas, innan’
som ville motbevisa de franska
I vad mån den fortgående upp Spörsmålet om propagandan beskyllningarna mot tyskarnas man kan våga yttra något om den
sänkning av postportot.
har blivit aktuellt därigenom att
Inlandsbanan sträckning mel delningen kommer att inverka på man från franskt håll genom pro uppförande som ockupationsmakt verkliga folkstämningen. Man får
;ill livs massor av överdrifter,
lan
Volgsjön—Gällivare
får framtida regeringsbildande åter fessor Erik Staaff låtit hälsa den mot det faktum, att den tyska ci rykten,
sanningar, halvsanning3|
vilbefolkningen
också
saknar
1,200,000 kronor.
står att se. Så mycket torde re svenska publiken, att dess upp
och
osanningar.
skuldkänsla?
Intet extra anslag anses behöva dan nu vara tydligt, att vi under fattning av målet mellan Tysk
Ett litet exempel: chefen för
Frågan om den franska ' ocku
land
och
Frankrike
helt
och
hål

utgå för arbetslöshetens bekäm en lång tid framåt ha ytterst små let är byggd på den tyska pro pationens karaktär är en mycke' den pressavdelning, som av magi
pande. Men i trontalet berördes I utsikter att få verkligt starka och pagandan. För min del kan jag viktig del av problemet Tysklanc straten upprättats i en av de bell
möjligheten, att därest arbetslös initiativkraftiga regeringar. Det inte tycka att den förlåtelse vi —Frankrike. Det är orättvist att, satta Ruhrstäderna inledde ett
med mig med en högtidlig
heten mot förmodan åter skulle blir för den regeringsbildande par samtidigt få, är så mycket värd. som så ofta sker, lämna den ute, samtal
försäkran
att varje uppgift från
då
man
behandlar
Tysklands
ställ

ökas, komme regeringen att före ten allt flera faktorer att räkna Dels höra vi verkligen icke till
hans
avdelning
kunde jag med
ning till skadeståndsproblemet.
slå användande av medel ur rus- med. Till slut kommer det antag dem, som på grund av oförvållad Ekonomiskt har den betytt myc lugn återge, då intet kom ut däri
okunnighet böra straffas med få
ligen att bli uppenbart, att hela ligen
drycksmedelsfonden.
läsa de telegram som en det ket, emedan den bundit millioner från, som icke var fullt bevisat
den
nuvarande
ordningen
med
En jämförelse mellan de direk- ■
hugg. Vi ha dock tillfälle att dag och millioner francs, som kunna': JaS tyckte ändå att jag ville när
ta och de indirekta skatterna vi riksdagens rekrytering är ohåll franska utrikesdepartementet när användas på återuppbyggnadsar mare undersöka ett par av hans
bestyrkta redogörelser för fran
sar en förskjutning i riktning mot bar. Det proportionella valsättet stående fransk journalist i sin betet. Psykologiskt har den berett ska soldaters överfall på civilbe
marken för betalningsovilligheten
de indirekta skatternas ökade be har fört oss ut i det parlamenta- egenskap av T. T:s korrespondent genom den karaktär av förberedel folkningen. Vilket föranledde ho- .
skickar
från
Paris.
Dels
är
denna
tydelse. De direkta skatterna be I riska svaghetstillståndets moras. högmodiga vägran att ens disku se till Rhenlandets lösslitande nom att under förevändning att
räknas sammanlagt till 31 proc, Och det är inte underligt att så tera frågan med oss tyska propa från Tyskland, som den haft. In fullständiga den aktsamling han
och de indirekta (utom stämpel skett. Ett valsystem, som till lag gandaoffer rätt så förödmjukande. gen tysk har trott att fransmännen givit mig, låna den tillbaka och
lämna vänstra Rhenstran- byta ut den mot andra oskadligare1*J* * * *
medlen) till 59 proc. Under 1922 upphöjer partietiketten, måste Därav att tysk — likaväl som skulle
den
och
Pfalz, även om de finge papper.
inflöto i statskassan 38 proc, i di ovillkorligen i längden bli olid fransk — propaganda finnes, där betalt. Under sådana förhållan
Ingen historia av dem jag kän
att en okritisk press och purekta och 52 proc, i indirekta ligt, eftersom det alldeles bort- av
den
skapas
icke
viljan
att
göra
ner
till på nära håll belyser bättre •
blik varit och är berörd därav,
skatter. Av dessa komma sprit eleminerar de personliga nyanser följer icke att varje uppfattning, sitt yttersta för att betala eller vil propagandans art och väsen än
inkomsterna upp till 86 miljo na. Utan tvivel är det just dessa, som avviker från den ortodoxa jan att klämma åt dem, som haft följande:
Lusitaniamedaljen var ett av de
ner och tobaken till 51 miljoner. vilka före proportionalismens in franska, kan dräpas till som frukt betalningsmöjligheterna. Tyska
erbjudanden att praktiskt hjälpa bästa
propagandanumren mot
Denna sedan flera år pågående förande hade fritt spelrum, som av propaganda.
till med återuppbyggandet ha ju I yskland under kriget, själv min
Det
är
ett
intressant
samman
förskjutning förtjänar observe nu åter hålla på att bryta sig fram
heller icke antagits av franska nes jag vilket fruktansvärt bevis
ras, ty vad blir av den allmänna för att tillkämpa sig en friare träffande, att professor Staaff, staten.
r.åhet .lag tyckte mig ha
Det är ett väldigt drama, som tatt, da vänner, som kommit från
klagan över tryckande statsskat-| ställning i vårt politiska liv än
ter inför de siffror, som represen-1 som tillkommer dem i proportio har det faktiskt väckt sensation. här utspelats, med fem ettåriga r rankrike, visade mig (en där
och ett otal tragiska, dras gjord kopia av) en medalj, som i
tera förbrukade njutningsmedel. nalismens trånga tröja. Man må Man har på mycket kort tid blivit akter
tiska,
förvirrade scener. Endast
Det finnes all anledning’ påpekas beklaga denna. upplösning ur de fullständigt infekterad av parti den som ingenting sett och föga J yskland slagits till minne av Lu- I
sitanias torpedering. Var det hedet med fog, att fråga sig vad vi rent parlamentariska arbetsmöj tänkandet, som det enda möjliga. vet om allt detta, kan åta sig att » Gn, direkt förfalskning? Nej,
äro inne på för vägar, då sprit ligheternas synpunkt, den är lika Den fria tanken,, som endast haft på tio rader i en tidningsartikel sa gar propagandan sällan tillvä
och tobak, — 137 miljoner — gi-1 fullt ett livstecken från en väx den inre övertygelsen och rätts fälla en dom som går ut på den ga. Genom forskningar i British
partens fullkomliga museum fann en amerikansk kvä
va staten större inkomster än he ande opinion mot det grovt till känslan till drivkraft, har ansetts ockuperande
frikännande.
kare, som själv berättat mig hi
yxade partisystem, som vi fått mycket opraktisk. Det lider emel
la den direkta beskattningen.
Man
skall
inte
tro
att
detta
dra

storien^
dess rätta sammanhang.
Det kan tyckas vara ett egen tack vare valmetoden. Dess för lertid intet tvivel att denna in- ma ligger öppet och tillgängligt ,ar sparade
hon upp en samling
domligt sätt för ett folk att ord nämsta egenskap är att den till snörning sett sina bästa dagar. för var och en, som gör en affärs- 5.vu Ipturala framställningar av
na sin privata ekonomi. Men de låtit de rent matematiska syn Antalet partier, som vi nu ha att eller valutaresa i Rhenlandet, el aandelser under världskriget, som
ekonomiska systemen äro många punkterna att uttränga de mänsk räkna med, visar att det inte hjäl ler ens för den, som hittar vägen mi ung Münchenkonstnär tagit sig
handa.
Det fanns en gång en liga. Och den har gjort det gan per ens att skriva in partiinstitu till ett tyskt ämbetsverk eller ny- to1r..a„i ufföra som rent privatge
hetscentral för utländska journa schäft.
Bland flera andra var
handlande, om vilken det sades ska grundligt. I alla händelser tionen i vallagen för att förmå lister eller till de franska ockupa- aven
en relief, på vars ena sida
att han sålde allting ett öre under ha de mänskliga synpunkterna människorna att hålla sig inom tionsmyndigheterna.
en rad passagerare köpa
inköpspris och hoppfullt intalade underordnats partiväldets och den partigränserna.
Nu som alltid I den stad där jag bor förekom P .tm Lusitania, medan döden
sig ”att det är mängden som ska| frihet, som sedan beskäres var bevisar tvånget sin egen orimlig nyligen en stor nattlig eldsvåda. siar sist i kön, och på den andra
och en att fritt handla efter och het. När det spelat ut sin roll Under hela den därpå följande da i essa samma passagerare kämpangöra’t”,
l TaSorna' Detta ganska unBeträffande statens debet och stå för sin egen mening, har va måste det falla. Det hjälper inte gen hade jag ingen aning om vad
som hänt. Att anföra min okun lerhaltiga och smaklösa konstrit
högst
betydligt
inskränkt,
inte
kredit är det ju gott att veta det
att det, såsom fallet är med den nighet som ett bevis på att eldsvå
greps av ententepropaganutgifterna äro med den strängaste så mycket i teorien — alla parti nuvarande partivalmetoden, bär dan var ett rent propagandapå ; an, kopierades och spriddes som
sparsamhet och försiktighet be er ha ju till speciell uppgift att den praktiska nödvändighetens hitt, vore precis lika riktigt som i VJS P.a tiur Tyskland glorifieraatt för påståendet att allt varit
Lusitanias torpedering — med
räknade att gå väl ihop med ut värna om friheten — men faktiskt namn.
all right i de ockuperade område stor verkan, om jag får döma ef
så mycket mera i praktiken. Om
gifterna.
na citera ”en svensk”, som vistats ter mig själv.
någon gått utanför partiramen
Liber.
där någon tid.
Utkommer varje helgfri lördag.
Slussplan g, 3 tr., Stockholm.
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H oroskopet.

Opinion - icke lagstiftning.
En nej sägares åsikter i nykterhetsfrågan.
Av Ada Nilsson.
Den 27 augusti 1922 var förvis- åtgärd.
i
Men ligger det icke lika
so en underlig dag. Sällan torde nära
i
till hands att inse, att ett för
så målmedvetna skaror mötts vid 1bud av nu levande generation al
rösturnoma som den gången. Om- drig
i
skulle respekteras. Och de
röstningens ja och nej, som allt skäl, som den 27 augusti 1922 ta
efter det sammanräkningen fram lade emot ja, ha ej förlorat i
skred, i magisk belysning avteck kraft.
nade sig mot den vita duken på
Kultur befordras icke med våld,
operabalkongen i Stockholm, mot icke ens vad alkoholbruket beträf
togs hela natten av täta, larmande far.
folkmassor. Skådespelet var dock
Hur har det icke gått med för
föga upplyftande och gav anled budet i Norge? I norska tidskrif
ning till varjehanda reflexioner. ten ”Mot Dag”, organ för de icke
kommunisterna,
När nej till slut i morgongrynin Moskvatrogna
gen vunnit en hästlängd på ja, framhålles att det borgerliga sam
så kunde man icke, trots det man fundet icke har mäktat att genom
av fullaste övertygelse lagt sitt föra förbudet, därför att med nu
nej i valurnan, gå hem med till varande samfunds förhållande
fredsställelse. Därtill var det äc kommer förbudet i strid med allt
kel den välklädda pöbeln ingav, för starka ekonomiska > intressen.
allt för stort, då den med sitt Förbudet har skadat det borger
skrän hälsade omröstningsresulta- liga samfundet, minskat respekten
tet. Med eldbokstäver stod det för lag och rätt. I stället för att
präntat: här ha förbudsivrarne dölja lagöverträdelserna som man
sagt sitt ord, erbjudit sin lösning gör i fråga om andra brott av eko
av alkoholfrågan. Budet är för nomisk natur, skryter man öppet
kastat, men frågan pockar på sin därmed, då det gäller förbudet.
Det norska arbetarpartiet anser
lösning.
Det återstår för oss, som sagt dock, att den omständigheten, att
oss av intresse för nykterheten det borgerliga samhället totalt
förkasta denna väg, att visa en an misslyckats med förbudet, rubbar
nan och en bättre. Annars äro vi icke deras principiella anslutning
ju solidariska med den välklädda till förbudstanken, och vill icke
pöbeln. Restriktioner och upplys hjälpa till att krafsa kastanjerna
ning tröstade man sig med. ur elden för det borgerliga sam
Nattens intryck och den komplex hället — vilket de Moskvatrogna
av reflexioner, som av den fram- kommunisterna uppges vilja göra
fötts sjönko så småningom ned i i valtaktiskt syfte.
Föga troligt är det också att
glömskan. Det var en tillfällig
händelse, som igen drog upp sam det i vårt land skulle gå bättre
ma komplex av reflexioner, och med ett förbud under nuvarande
gjorde hela frågan igen för mig förhållanden. Länge torde vårt
folk behöva se sina synder och
aktuell.
Det var en sömnlös julnatt, till överträdelser gisslade av en sådan
bringad på ett hotell i en vest- handens och språkets mästare som
svensk. stad. Jag hade anhållit Albert Engström, innan det kom
om ett lugnt rum, lagt mig i god mit så långt i kultur, att det mäk
tid, somnat, och väcktes sedan och tar bära ett förbud.
Men å andra sidan: kan man
hölls i 5—6 timmar vaken av ljud,
icke
till och med sätta ifråga, om
som allt för mycket påminde mig
icke
det nuvarande restriktions
om den välklädda pöbelns läten
systemet
lägger hyende under
på Gustaf Adolfs torg i Stock
holm natten till den 28 augusti lasten? Att berusa sig inom det
lagligas gräns är ingen skam.
1922.
.
Bakom förargelsen över en för Dessa av en yttre makt ofta godstörd natt stack den stora fråganL tyckligt uppdragna mått, som tillupp. Ha vi nejsägare anledning; erkännes den ene eller frånkännes
till att vara nöjda med den ut. den andra, har avtrubbat den perveckling som ägt rum under de> sonliga ansvarskänslan i umgän16 månader, som gått sedan om. get med spritdryckerna. Den allröstningen? Har verkligen nyk. männa opinionen har blivit engaterheten i vårt land ökats under■ gerad i att bedöma restriktionerdenna tid? Har folkuppfattning; nas rättvisa eller orättvisa tillämoch folksed förändrats till det; pande i det ena eller andra fallet,
bättre? Det svaras från det nu. metoderna för systemets övervavarande restriktionssystemets för- kande m. m. Den politiska strikämpar, ja. Konsumtionen min. den mellan förbud eller icke
skas, förseelserna likaså. Nykter-. förbud å partiprogrammen torhetstillstånd förbättras. Men är■ de ej i nämnvärd mån bedet verkligen så? Om man med[ fordra nykterheten. Men vi ha
öforvillade ögon och öron söker• dock ett gemensamt intresse och
bilda sig en egen uppfattning kani mål. Att med alla tillgängliga meman knappast intyga det.
Är• del arbeta fram ett förbättrat tilldet icke tvärtom en oemotsäglig; stånd. Äro icke de nuvarande resanning, att restriktionssystemet• striktionerna tillfyllestgörande,
lossnat i sina fogar, vad sto- kunna de kanske ändras, förbättra delar av landet beträffar.. ras och det givet olämpliga tas
Även om siffror från huvud- bort. Ämnet är värt en diskusstaden talar om förbättring,, sion. Men det första och sista
finns icke mycket annat, somi vi behöva är en kraftig opinion.
tyder på motsatsen? Och fin- Den allmänna opinionen, det ofnes verkliga, grundade förhopp- fentliga livets store väktare, måningar på att det nuvarande> ste riktas mot det nuvarande till
systemet i fortsättningen på ett ståndet och steg för steg inskrida.
Den tycks för närvarande med
effektivt sätt skall kunna minska
'
kraft
vända sig mot att människodet barbariska spritmissbruket?
,
liv
skola
riskeras av spritpåÄnnu en gång ställs man inför ett
■
verkade
chaufförer
eller ångbåtsavgörande ja eller nej. Är icke
kaptener,
överförfriskade
gentle
förbud det enda möjliga? Det lig
ger så lockande nära till hands att mänchaufförer eller flygare icke
i vredesmod ta till en sådan kraft förglömmandes. Men att förbjuda

En proletärroman.
Om en professor i litteraturhistoria
skulle ge mig den obehagliga frågan,
om jag med ett enda författarnamn
kunde karaktärisera de sista femtio
årens europeiska litteratur, skulle jag
ögonblickligen svara: Zola! Och om
också inte mitt svar sade allt, skulle
det dock säga en hel del. Vår genera
tion är så genomträngd av sitt natura
listiska föreställningssätt och så hem
van i den verklighetstrogna litteraturen,
att den lätt glömmer, vad Zola på sin
tid betydde för europeisk litteratur.
Vilken nyhet var icke blott hans roman
Germinal? Vem kände icke Paris’ stora
finansmän, vem visste icke, att Frank
rike ägde jätterikedomar i sina gruvor,
men vem ägnade en tanke åt dessa ar
betarmassor, som med sina händers
tunga arbete förvandlade dessa slum
rande skatter till guld, men själva ibland
icke ens hade brödet för dagen? Zola
var icke gruvarbetare, och dock skulle
aldrig en gruvarbetare ha kunnat giva
en bättre skildring av livet i och om
kring de franska gruvorna. Med Ger
minal (i svensk översättning Den stora
gruvstrejken) öppnar sig en helt ny
värld för Europas litterära publik, fär
dig och mogen träder den nya sociala
romanen in i litteraturen. Och jag för
min personliga del tvekar heller icke att
beteckna de sista decenniernas sociala
litteratur och särskilt arbetarnes egen
diktning, den s. k. proletärlitteraturen,
som det mest intresseväckande, vår tids
litteraturhistoria har att uppvisa. Ryd
bergs Den nya grottesången står i in
timt samband med vårt 8o-tals sociala
diktning, med Snoilsky oçh Strindberg;
på sina håll förefaller Rydbergs dikt
t. o. m. vara påverkad av Germinal.
Även Frödings sociala dikter måste räk
nas hit. Sedan ha arbetarna tagit den-

List och slughet
eller
klokhet och förutseende?

na diktning i egen hand och skapat en
Det var med största intresse
betydande svensk »proletärlitteratur».
Till denna riktning hör även Ragnar undertecknad, och jag förmodar
Casparssons roman Adelberga bruk alla Tidevarvets anhöriga, tog del
(Axel Holmströms förlag, Stockholm av professor Bergstrands astrolo
1923). Författaren, som till sitt yrke
är redaktör i tidningen Arbetaren, är giska förutsägelser i årets första
ingen debutant; i sin första bok, Öde nummer av tidningen.
vidder (1920), visar han sig redan som
Enbart detta, att den urgamla
färdig stilist och som en författare att ”trevise männens” vetenskap inte
räkna med. Det vilar en sällsam färg- är helt förgäten i vår materialis
tón över dessa dystra berättelser, som
handla om människors kamp mot en tiska tid, är ju glädjande.
Och vad själva horoskopet be
vild natur eller ett hårt öde.
Adelberga bruk har därför icke heller träffar, är det ju ägnat inge de
kunnat bli en bruksroman i den gamla ljusaste förhoppningar för bar
svenska stilen, såsom exempelvis Gösta nets framtid.
Ja, man tycker
Berlings saga eller Karin Brandts dröm. nästan, att om tidpunkten för fö
Där försiggår allting på herrgården, här
i arbetarnas verkstäder och kojor. Cas delsen varit beräknad med astroparssons skildring är ingen bruksidyll, logiskt förutseende, den inte kun
sedd från herrgårdsfönstren, den är nat vara lämpligare vald.
gjord av en arbetare med dennes syn
Beträffande en del detaljer vå
och erfarenhet. Att författaren läst gar undertecknad, ehuru fullkom
Germinal och även tagit intryck av den
na bok, förefaller mig vara obestrid ligt nybörjare på området, göra
ligt. Där finnas scener, som verka di några erinringar.
rekt påverkade; kanske att detta blott
Att barnets till synes manliga
inskränker sig till det litterära och att karaktär neutraliseras av den
händelseförloppet är taget ur verklig ”jungfruliga konstellationen” har
heten — den ena strejken är ju förres
ten ej så olik den andra, både med sina redan påpekats av horoskopets
orsaker och följder. Bakom Adelberga författare. Men jag kände mig
döljer sig ett bruk i mellersta Sverige, verkligen indignerad å krigsgu
så som det var för ett tjugotal år sedan, dens vägnar. Dess konjunktion
och från vilket förf, härstammar, och ro med Solen skulle alstra ”djärvhet
manen förefaller att till stora delar vara
och härsklystnad, strid och träta”.
självupplevad av författaren.
Huvudpersonen i Casparssons bok he Ja, om barnet vore fött i en pri
ter Edvin Guiron och är endast 14 år mitiv ras, eller i en storstads slum
gammal, när vi stifta hans bekantskap. kvarter, men i fråga om en syn
Han har nyss slutat skolan med en barligen så högt utvecklad typ,
glänsande avgångsexamen, men vad kan som här är fallet, betecknar denna
en fattig arbetarpojke ha för glädje av
allt detta? Hemmet blir fattigare för konjunktion säkert mod och före
alkoholutskänkning till alla dessa varje dag, fadern allt bittrare till sin tagsamhet! Och strid? Visserli
kategorier stöter på stora svårig net. Edvin kan inte ens få en ledig gen, men den goda striden för san
heter. Effektivare verkan torde sommar; när han en dag glömt plikten ning och rätt. Och dess konjunk
sommardagens lek i skog och mark, tion med Venus för osökt i min
körkortens indragande på lämplig för
får han så mycket stryk, ått han blir
tid åstadkomma. Men framför allt sjuk. När man ser 14-åringen vid hans net ett citat att ”Mars endast i för
måste man vädja till den person tunga arbete, förstår man, att hans far ening med Venus förmår återstäl
liga ansvarskänslan. Tugen lag är gammal vid 50 års ålder. Arbetet är la ordning och harmoni mellan
stiftning i världen kan ersätta livsfarligt, brännsåren höra till ordnin motsatta och stridiga förhållan
gen för dagen, och olycksfall inträffa den”. En uppgift värdig Tide
densamma.
som sluta med döden. Fullkomligt upp
Av samma anledning
Den allmänna opinionen måste rörande är den behandling, som kom varvet.
vända sig lika mycket mot det lag mer de yngsta arbetarna till del från (barnets högt kulturella typ),
liga missbruket, som mot det olag deras äldre kamraters sida. Förf, har skulle jag i fråga om konstellatio
liga bruket. Den får ej göra sig här inte skonat sina egna klassbröder. nen Merkurius—Saturnus vilja
solidarisk med den uppfattning, Från olika håll har man förnekat san utbyta orden ”list och slughet”
ningsenligheten av dessa skildringar, att
som i sin mest pregnanta form dessa äro sanna, tvivlar undertecknad mot klokhet och förutseende.
En annan omständighet, som
mötte mig hos en betydligt över ej ett ögonblick på — jag skulle vilja
förfriskad sjöman, med vars hjälp påpeka en dylik misshandelhistoria, som synes mig värd beaktande, är att
jag en tidig septembermorgon ägde rum för några år sedan utanför Solen befinner sig i Jungfruns
sökte lotsa en roddbåt uppför Danvikstull, och som då väckte berät tecken, vilket betyder att indivi
tigat uppseende.
Detta är ligistdåd,
Stockholms ström. Min försiktiga som tyvärr ge upphov till talet om »un den har sinne för kritik och fin
urskiljning, vilket åter enligt den
uppmaning att ej offra mera pen derklassbrutalitet» .
gar på sprit den dagen avvärjde
Till Adelberga kommer en socialistisk astrologiska traditionen dispone
agitator
vid namn Gillberg; han är fat rar för samhällsnyttigt arbete, i
hr Blomberg med en ståtlig gest
tig
och
förfrusen,
och hans skor så ele stora företag eller vid genomfö
och avvisade varje misstanke på
ganta,
att
hans
tår
sticka ut »som små randet av reformer.
alkoholism, Bilåkra eller Dunder;
röda potatisar». Han bildar fackför
Slutligen kan det ju vara av ett
”Jag är icke så’n”, sa’ han, ”jag ening, där han och Edvin bli de le
nyttjat endast Brättens.”
Den dande krafterna, och resultatet låter in visst intresse veta att Zola och
allmänna opinionen måste sikta te vänta på sig; det blir strejk med po Henrik Ibsen båda hade Jupiter,
högre. Det torde annars gå med lisbråk, slagsmål och stenkastning — den planet som betecknar mental
nykterheten, som det gick med här måste man tänka på Germinal. En aktivitet, i Skorpionens tecken.
strejkbrytare skjuter ned en av de strej
Mycket mera skulle säkert en
Blomberg och mig i Norrströms kande, men blir frikänd av domstolen.
virvlar. Vi dansade baklänges. Även denna historia har förnekats, men förfaren astrolog kunna utläsa ur
kan återfinnas i Folkare häradsrätts detta intressanta horoskop och
protokoll. Gillberg reser till Amerika, man må vara professor B. tack
där han senare omkommer. Edvin och sam för denna inblick i framti
några kamrater få fängelsestraff. Vid den; ihågkommande att vad som
bokens slut har han avtjänat sitt straff,
är en brännmärkt man, som inte angives i ett horoskop icke nöd
Söker Ni affärsförbindelse han
vändigt predestinerar barnet där
kan skaffa sig plats någonstädes.
med Norrbotten
Förf, har en beundransvärd förmåga till, utan endast angiver de möj
att levandegöra sina typer. Det är som ligheter det under bästa förhål
annonsera då i
om man känt alla dessa människor i landen kan nå upp till.
verkligheten.
Hur levande står icke
Amatör.
Gillberg framför oss, en vandrande apo
stel som Etienne i Germinal. Och den
I vänskap, som förenar honom med Ed medan han står nedanför — fattig och
1 vin, är rörande. Och vem kan glömma utstött ur samhället. Kanske det blir
Edvins far, för vilken livet förbittrat mera, när Edvin blir statsråd? ...
Casparssons bok är en stor och gri
allt, det givit honom! På det hela ta
sedan många år tillbaka
get vilar det samma tunga stämning pande skildring, den betyder ett värde
över denna bok som över Öde vidder. fullt tillskott i vår »proletärlitteratur».
den dominerandetidnim
Ett försonligt element är Gillberg, som Om människosläktets bästa historia är
geni Södra Norrbotten.
aldrig förlorar modet, vidare den sym dess litteratur, i den mån denna avspeg
patiske fängelseprästen och bokens bå lar vad som rör sig inom samhällen och
da »överklasskvinnor»: doktorinnan på individer, så är också Adelberga bruk
Upplaga 5,300 ex,
herrgården och förvaltarens dotter Inga. ett tidsdokument, som vi måste ta vara
Mellan Inga och Edvin existerar ett på. Och därför kan man endast ön
djupare band, som dock aldrig blir me ska, att författaren måtte fortsätta på
ra än ett ungdomssvärmeri. Det sista, den inslagna vägen. Helt visst har han
1
han ser av henne, är i Västerås; där är ännu mycket att ge oss.
Ii
Leon Pried.
g hon en baldrottning uppe i stadshotellet,
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ANMÄRKNINGAR
Ödeslimmen.
Man besinne vilka räta och he
Återigen har ett domkapitel ut
dersamma
banor som kröks, vilka
talat sig om kvinnliga präster.
Detta börjar bli monotont, och fulländade cirklar som rubbas.
kommer inte snart slutkapitlet?
Stolta statstjänare, skridande
Naturligtvis vore det orimligt tryggt mellan gradernas och ord
att av den här antydda bristen på narnas etapper, bärande sakkun
originalitet och pikanteri dra slut skapens medusasköld framför sig,
satser om nämnda korporationers stoppas plötsligt av ett förbluf
författarbegåvning. De kan myc fande kommande, berövas sitt
ket väl bestå av kvicka och skyddsvapen och tvingas att högt,
muntra herrar — sådana är inte om än ej klart, fälla utlåtande i ett
sällsynta inom vårt äldre kleresi ämne som ligger bortom såväl de
— och beteckningen ”dumkapitel”, ras ämbetsrutin som deras enskil
som jag har hört privat brukas av da tankesfär och som närmast fö
yngre eller på annat vis obefor refaller dem skabröst. Vem tar
drat prästerskap, träffar näppeli illa upp att de veckar pannan och
med möda dämpar till kurialstil
gen huvudet på denna spik.
Nej, att de i föreliggande fall en vresighet som skulle må bättre
står sig mindre bra inför en krä av att ventileras i ett par svavliga
sen litterär kritik vållas av tråki svärord? Prövningen går ju över,
ga omständigheter som sannerli men deras fortsatta marsch mot
gen inte de rår för. Den falska pensionen och graven skall dras
och penibla situation i vilken de med det irriterande minnet av en
har störtats tillåter dem inte att pinsam deviation.
glänsa; pliktpatos och förtvivlans
Att uttala sig, att få tala ut!
tapperhet lär ingen frånkänna Profeter, koleriker, fattighushjon
dem.
och diktare plägar finna en skön
Den tvetydiga hugsvalan som lättnad i att mynta sitt själsliv i
kan ligga i mängden av olycks- ord, och måhända skulle de offici
kompanjoner faller dem visserli ella uttalare här är fråga om er
gen till del. Akademiska konsisto fara en besläktad njutning ifall
rier, fakulteter, ämbetsverk, över kutymen och ämbetsrummets
styrelser, för att inte tala om de helgd tillstadde dem att verkligen
två kamrarna, våndas i samma tala ut sin spontana mening. Det
oförskyllda klämma. Så ruskigt skulle uppehålla dem få sekunder
är det att tillhöra en generation att formulera en översättning av
för vilken det stora långsamma det ärliga berlinska ordstävet
uret slår en av sina sällsynta ödes ”Die janze Richtung passt mir
timmar.
nicht”, och med obefläckad intel
Inte den svagaste ansats till agg lektuell heder skulle de kringgå
eller ens förargelse bör lämnas in den farliga fällan.
steg hos de mänskokategorier som
Men det fordras utan pardon att
dessa myndigheter, sin natur likde
skall blamera sig, och de fyller
mätigt, strävar att med besvärjel
seformler avvärja från sakro- sin plikt. Motiv måste uppfinnas,
sankta rum. Skådespelet är, om kvinnopsykologi konstrueras, fy
än i detaljerna något tjatigt, i sin siologiska fakta beröras och en
helhet förtjänt av en självför- sömnlös omsorg om fosterlandets
glömmande uppmärksamhet, så väl som en gyllene ring omsluta
dan kvinnor och filosofer kan pre den arbetsamma argumentationen.
stera. Det saknar ingalunda ve
Detta är för mycket, det formli
derkvickande poänger, vad ameri gen skriar efter en kvinnoförening
kanerna kallar ”comic relief”, för ämbetsmännens försvar. Yp
men huvudsakligen påkallar det par sig ingen annan utväg att lyf
en subtilt förstående medkänsla. ta av dem den absurda bördan så

FRIDA STÉENHOFF.

Samtal med en libertin
om teatern.
Lady Rosamond hade uppma
nat mig att tala med ”libertiner”
om den ideala teatern för att jag
skulle inse det berättigade i hen
nes anklagelse, att libertinerna bu
ro skulden för dess undergång.
Det hade varit lättare att följa
en sådan uppmäning på Crom
wells tid. Då hade man kläderna
att gå efter. Men nu? Om det
också vimlat ”libertiner” omkring
mig på gator och torg, skulle jag
ej kunnat urskilja dem från an
nat folk, ej ens från puritaner.
Som tillfällig besökare i London
hade jag också mycket begränsad

tid för efterforskningar. I det
städade familjehotell, vi bebodde,
var utsikten att möta en libertin
naturligtvis minimal.
Grubblande på dessa svårighe
ter för en kvinna att på allvar
studera livets dunklare kultur
historiska problem, föll min blick
på den polske journalisten Stefan
Posjovski, där han som vanligt
satt läsande och rökande i en av
hallens väldiga skinnstolar. Jag
hade ej minsta anledning tro ho
nom vara mannen, jag sökte.
Men om herr Posjovski, som
någon gång hänt, även denna
eftermiddag, när han slutat si
I numro i för året: Samtal med en na tidningar, behagade närma
puritansk dam om teatern.
sig för att ett ögonblick vila

kunde en sådan förening åta sig
att kostnadsfritt förfärdiga de äs
kade dokumenten. Kvinnorna är
numera så fullkomligt hemma
stadda i dessas anda och stil att
de förmår mekaniskt reproducera
dem i samma stund beställning
inlöper.
Vederbörande skulle kanske till
och med vinna något på detta ar
rangemang utöver förlossningen
IS
från odrägligt extragöra och bry
....;- L- «
deri. Den frejdade kvinnliga tak
ten vore i stånd att bespara dem
ett och annat för dem själva ödes
digert missgrepp.
Hur övergivet av gudomlig in
spiration måste inte mitt ovan
nämnda domkapitel ha varit när
det, efter att fullkomligt korrekt
ha ådagalagt kvinnokönets oskick
lighet till det heliga kallet och på
pekat Skriftens uttryckliga för
bud i detta stycke, förirrade sig
till att betona kvinnliga prästers
obehövlighet.
Låt vara att domkapitlet möjli
gen säger sant. Men vem om inte
klerus bör veta att somlig sanning
är vådlig att säga! Här inträffar
ett sådant fall.
Kapitlet har utan tvivel iaktta
TO B A KS Al ONOPOLET
git att kvinnorna i tur och ord
ning har förklarats obehövliga till
ungefär alla statsämbeten och
skattat sig lyckligt att kunna till
gripa detta färdiggjorda argu
liga intressesfärer, som skapa fram den
ment. Och medges måste att hållrätt, som i bästa mening kan kallas
barare invändning har aldrig upp
mänsklig. Det finns inte — eller borde
ställts i diskussionen. Den passar
inte finnas — en manlig och en kvinn
bara inte lika bra överallt. Ka
lig värld. För den frisinnade grund
pitlet skulle ha förtröstat på
Nya Växjö-Bladet: »Tidevarvet är åskådningen är en dylik uppdelning
Skriften och inkompetensen och värd ett verkligt erkännande och har främmande. Där gäller personlighetens
låtit den vara.
också redan fått en tillslutning, som rätt, och det är i kraft av denna rätt,
Tidevarvet vill föra fram sitt ord.
Ty det är en betänklig tanke man knappast vågade tro på. Från bör
Tidevarvet gör sig förtjänt av att
jan har det varit klart för redaktionen,
följd som startas av detta ordande att det här inte gällde att konkurrera kallas kulturblad. Ät konst och god
om kvinnliga prästers obehövlig med publikationer, som redan förut litteratur lämnas stort utrymme.
*
het. Här syftas inte på den s. k. sinsemellan tävla om allmänhetens
Internationella försoningsförbundet
prästbristen som man jämt hör gunst med snart sagt alla medel. Tid
ropas om och som, såvitt jag vet, ningen vänder sig i stället med förtro omnämner Tidevarvet i sina nystartade
ende till dem, som begära något annat Internationella meddelanden, särskilt
ingen lider av. Men en ecklesia än »tidsfördriv», »förströelseläsning», med hänsyn till de »kraftiga artiklar
stik myndighet borde akta sig att pristävlingar o. dyl. och det är endast från en klar pacifistisk ståndpunkt»,
inrikta folks funderingar på att önska att dessa, vilkas antal helt som där förekommit.
spörsmålet om prästers behövlig visst är betydande, även om de inte all
tid utåt kunna göra sig så gällande,
het.
komma att bilda en vid och fristående
Olyckan är skedd. Och på yt läsekrets.
tersta- dagen skall ett århundra
Att döma av de redan utkomna num Glöm ej prenumerera
des ande stiga fram och svara på ren kan inte Tidevarvet betraktas som
enbart en kvinnotidning.
Men häri
en rannsakande fråga:
På
ligger kanske just dess styrka. Den som
— Fader, jag kan inte ljuga — känner till Frisinnade Kvinnors Riks
TIDEVARVET
jag har gjort det med min lilla förbunds program har kunnat göra sam
Geddesyxa.
ma iakttagelse med avseende på detta.

Tidevarvet inför
pressen.

Det är icke särskilda manliga och kvinn

Sensommarnaiiens sista vals
Musik av ARNE OLNERS. Text av SVARTA MASKEN.
Nu utkommen.
Pris 1: 50.
I varje musikhandel.

Förlag: Robert Zaines Musikhandel, Uppsala,

sin hjärna med mitt umgänge,
skulle jag försiktigt börja forska
efter hans möjliga rötter i 1500talets Genève.
Det var herr Posjovski, som re
kommenderade mig till lady Ro
samond och jag misstänker, att
det var hans förtjänst, att jag fick
ett så utsökt mottagande.
Jag
hade även en annan anledning
tro, att lady Rosamond kände en
hemlig dragning till den fine po
lacken (men därom senare), som
likt sin landsman Poniatowski,
Katarina II :s idol, var anpassad
för damsällskap, glad, meddel
sam och ridderlig. Att Stefan å
sin sida, på avstånd och inkognito,
älskade lady Rosamond stod utom
allt tvivel. ' Jag hade sett dem till
sammans. Och det minskade min
förhoppning, att han verkligen
kunde vara en libertin. Ty en så
dan kan ju icke älska, blott söka
episoder? Och man bör väl ej, ens
i vår nivellerande tid, förutsätta
en sådan karaktärslöshet som att

en puritanska längtar efter en li
bertin och en libertin efter en pu
ritanska? I Cromwells dagar skul
le väl en dylik förbistring i alla
fall varit omöjlig? Då skaffade
man sig nog inte med mycket be
svär en livsåskådning (och en eti
kett) för att sedan än högre hylla
dess motsats?
Jag tog emot herr Posjovski på
det vänligaste.
— Jo, sade jag, lady Rosamond
hälsade till er. Men vet ni, hon
gjorde mig så ledsen! Hon tala
de hela tiden om den sjunkande
smaknivån. Och hon påstod, att
den ideala teatern var död.
— Den ”ideala” teatern, uppre
pade Stefan Posjovski, litet iro
niskt, vad är det för något? Jag
känner bara till två slags teater,
den allvarliga och den glada. In
gendera är död eller döende, fast
den allvarliga teatern för ett ty
nande liv. Men den får skylla sig
själv, den är tråkig.
— Och jag erkänner inte alls nå

gon sjunkande smaknivå, tilläde
han oppositionellt. Naturligtvis
blir det efter stora krig en ökad
uppblomstring av osedliga ge
schäft, också på teaterns område.
Hur skulle det kunna vara annor
lunda? Ett krig framkallar steg
rad aptit på nöjen, och smarta af
färsmän vill alltid profitera. Ef
ter siaktningarnas sensationer du
ger det inte att komma med milda
effekter på scenen, det behövs
rafflande historier för att inte de
blaserade krigarna ska gäspa. Men
den glada teatern har alltid varit
rå och skabrös. Om lady Rosa
mond inbillar sig, att obsceniteterna på den glada teatern är något
påfund av fördärvade nutidsmän
niskor, bedrar hon sig storligen.
Tänk på det klassiska Grekland!
Där fick kvinnorna möjligen be
vista en tragedi, men aldrig en ko
medi, för komedierna var till den
grad opassande, att de inte kun
de spelas inför kvinnor. Säkert
har det aldrig funnits någon
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Operan intet Tobaksmonopol.

Prova NABO, och Ni blir övertygad av
dess överlägsenhet.
damot i operakommittén, som går
ut på att biljettprisen skulle sän
kas med c:a 30 procent, mo vi ej
missminna oss. Säkerligen eskulle
efter en sådan åtgärd publiken bli
talrikare och kassan följaktligen
ungefär densamma, något som för
övrigt förslagsställaren stöder me
delst statistiska uppgifter. Om
man på så sätt åter kunde vänja
publiken vid att gå på Operan
vore mycket vunnet, och kunde
därtill, såsom vi hoppas, hr For
sell uppställa en förnuftig repertoarplan, skulle troligen situatio
nen bli betydligt bättre.
Likväl vore operafrågan icke
löst härmed. Det ekonomiska pro
blemet återstår alltjämt och utan
en tryggad ekonomi är en ända
målsenlig och tillfredsställande
operaverksamhet otänkbar. Det
finnes blott en möjlighet, och det
är, såsom undertecknad annorstä
des framhållit redan för ett par
år sedan, ökat statsunderstöd.
Detta är ett oavvisligt krav, som
icke kan nog starkt betonas, icke
nog många gånger upprepas. Ope
ran går med förlust, det är ett
känt faktum, men hur kan det
förvåna? Vilken operascen i Eu
ropa gör icke det? Gå våra folk
skolor och läroverk med vinst?
Operan är väl ändå intet Tobaksmonopol utan en kulturell institu
tion, vars ovärderliga betydelse
torde förnekas endast av någon
totalt omusikalisk och överdrivet
sparsamhetsivrande riksdagsman.
Sveriges musikkultur har svaga
rötter, det är oss väl bekant, och
går Operan under, är dess fram
tid osäker, om man ens kan an
vända ett så pass optimistiskt ord.
Nåväl, så långt vill man nog inte
låta det gå, utan ämnar -k*nske
hjälpa till med de värsta skulder
na och på så sätt hålla det hela
flytande. Men det är en fullstän
digt förkastlig politik, som snart
hämnar sig.. Drag in på några
statistiska utredningar som ingen
människa intresserar sig för eller
ordna saken efter behag, men giv
Operan större anslag! Det är operafrågans a och o. Sker häri in
gen förändring hjälper inga som
helst personförändringar inom
operaledningen.
Men vill man
vara optimistisk kan ju alltid sä
gas, att utsikterna till en gynnsam
förändring med avseende på stats
anslaget bli större om om opera-

När för ungefär ett är sedan
striden om operafrågan stod som
hetast och angrepp och klander
mot operaledningen haglade ned
från alla håll kom onekligen 150årsjubiléet i en synnerligen läg
lig stund! Ingen kunde förneka
att detta var ett i allo värdigt sätt
att fira minnet av Operans till
komst och första gynnare. Det
gedigna och mångsidiga program
met under festveckan visade, att
mycket av värde, mycken fullödig
konst, kunde givas av våra dagars
Stockholmsopera och av våra da
gars operaledning. Sålunda däm
pades faktiskt kritiken under den
följande tiden, och då operakom
mittén tillsattes befästes den av
vaktande hållning man kommit att
intaga. Det nyligen timade chefsbytet har emellertid aktualiserat
frågan om Operans mångomtalade
brister, och den förändring av si
tuationen över vad man kan hop
pas för framtiden av tillfredsstäl
lande förändringar eller, med an
dra ord, i vad mån chefsbytet kan
komma att inverka på operafrå
gans läge.
Vi avstå helt från att uppräkna
hr Ribens syndaregister och icke
blott av utrymmesskäl, ty intet
vinnes därmed.
Kanske borde
man i stället erinra om vad den
framstående teaterdirektören från
Gustav III:s dagar greve Carl
Fersen yttrade, då han tilldelats
’surintendancen över spectaklerne” nämligen, att han hade ”mer
bekymmer av den teatraliska re
publiken än Washington av den
nya staten i Amerika”. Hr Riben
är inte den första operachef, som
blivit utsatt för en besk kritik, och
dessutom, är det ett faktum som
ofta påpekats, att regissör André
har en god del av ansvaret för de
handlingar, som operaledningen
klandrats för.
Den omstämning av tidsandan
och den genomgripande förän
dring av många yttre förhållan
den, som världskriget medfört,
har, som bekant, på ett ofantligt
starkt sätt inverkat på musikli
vet även i vårt land. Strömmen
av världsberömda storheter inom
alla olika konstnärsfack har bli
vit stark och jämn. Publikens
förakt för operavardag har
stärkts, och i jämna steg därmed
lusten efter sensation, efter allt

nytt, häpnadsväckande, världsbe
römt och revolutionerande. Väl
understödd av biograf och för
flackad teater har publiken allt
mer medvetet inriktat sina intres
sen på något som vi trots allt vå
ga kalla mindervärdigt. I detta
ytterst svåra läge, då påfrestnin
gen var starkare än någonsin då
det gällde att hålla den konstnär
liga verksamheten på ett högt
plan, var väl den statsunderstöd
da Operan, centrum i landets mu
sikliv, den institution framför an
dra, hos vilken man väntat finna
reaktion mot dekadenssynpunkterna och kraftiga åtgärder under
kraftfull ledning för att bibehålla
utvecklingen av vårt lands musik
liv i sunda spår. I stället finna, vi
den nya Simson, Orfeus och Car
men, för att åter erinra om några
av hörnstenarna i den välgrunda
de oppositionen. Man gav alltså
vika för publiken, gav den vad
den ville ha — för att få kassan
tillfredsställande. Men framgån
gen var konstlad och kortvarig.
Sensationen av de nymodiga för
svann och därmed publiken. Kas
san blev alltså skral trots de raffi
nerade ytterlighetsåtgärder som
vidtagits, och man upptäckte så
småningom att man kommit in i
en återvändsgränd. Vid denna
tidpunkt kommer den nya chefen.
Herr Forsells kvalifikationer
vilja vi ej dryfta, men man hop
pas givetvis det bästa, om man
också inte består sig med förut
fattade meningar eller laborerrar
med profetior.
Emellertid kan
måhända hans stora popularitet
bli en bidragande faktor när det
fäller att öka publikens intresse
för Operan. Personlighetens beydelse i detta avseende har man
förr sett exempel på. Vi erinra
om när Konrad Nordqvist år 1888
övertog operaledningen på eget
ekonomiskt ansvar, varvid stock
holmskorna — den första tiden åt
minstone! — gingo man ur huse
för att understödja ett företag och
en person, som vunnit deras fulla
förtroende.
I detta fall har ju i samman
hang med herr Forsells chefskap
vid Orepan skett ännu ett person
val, som ur alla synpunkter kan
komma att betyda mycket, Wilh.
Stenhammars inträde som kapell
mästare.
I riktning av ökad publikfre
NABO, det själ werk ande kvens skulle helt visst en annan NABO garanteras fritt från
reform verka, föreslagen av en le
tvättämnet med bensin.
klor.

skämtsam scen längs den breda
vägen från grekerna till oss, utan
att oanständigheten spelat en be
tydande roll, ofta den förnämsta.
— En så finkänslig dam som la
dy Rosamond, medgav han därpå,
måste stötas tillbaka av teatern
överhuvud taget, därför att hon
instinktivt känner, att den inte är
inställd på henne. Teatern är ska
pad av män för män. Men det
märks inte så tydligt på den all
varliga teatern, därför att det bä
rande inslaget där är heroiskt och
inte skabröst. Inför en hjältedikt
skulle lady Rosamond möjligen
kunna känna sig uppvärmd och
rörd. Men inför en drastisk kome
di måste hon känna sig som
en ”outsider”, avkyld och gi
ven till pris. Den går ju egent
ligen ut på att skämta med man
nens längtan efter kvinnan. Det
är förklaringen varför vi män al
drig vill undvara det skabrösa. Vi
behöver få gyckla med vårt öde.
Vi njuter av ett befriande löje. Vi

är ju slavar under en irrationell
tyrann. Vi går och längtar efter
en absurditet. Vår hetaste trånad
gör oss löjliga, groteska, bisarra,
idiotiska. Vilken lättnad att på
scenen få höra någon driva gäck
med hela vår meningslösa drift.
Barnet? Barnet har ju lika lite
mening som föräldrarna. Ju mera
förintande hädelser mot tyrannen
dess bättre. Vi kan inte hämnas
med annat än skratt. I det ska
brösa gycklet räcker vi lång näsa
åt naturen. Oanständigheten hå
nar livets själva källa. Den av
kopplar oss från själva den
mänskliga duetten. Äntligen är
vi utanför och över vår fången
skap. Vi blir av med vår inbil
lade vördnad inför livet. Vi blir
ett ”psykiskt tomrum”, och det är
höjden av befrielse.
— Herr Posjovski, sade jag
skyggt och försynt, får jag fråga
er om en sak? Är ni en — liber
tin?
Han såg förvånad ut, det hade

han rättighet till. Jag skyndade
att anförtro honom vad lady Rosa
mond lärt mig om libertinerna. Vi
hade ju kommit långt från den
ideala teatern för att hamna i den
skabrösa. Men jag längtade till
den förra.
— Naturligtvis är jag en liber
tin, sade han skämtsamt.
Jag
vore väl barnslig som en puritan,
om jag förnekade den saken.
— Men ni vill ju helst bli ett
”psykiskt tomrum”? Då är ni in
gen libertin av den farliga
sekten från Genève. Den ville
”leva efter Guds andes röst i na
turen” ?
— Det kommer på ett ut. sade
han, plötsligt dyster. ”Guds andes
röst i naturen” det är förtrollnin
gen, som vi aldrig kommer ifrån.
Libertinerna erkänner den, puri
tanerna erkänner den inte. Men
ni tycker kanske som puritanerna ?
— Minns ni den amerikanske
filosofen, frågade jag svagt skäm
tande, som resonerade så: ”Somli

Frisinnade Kvinnors Riksförbund
kallar till Centralstyrelsemöte
i Stockholm den 27—28 januari.
Mötet hålles i Publicistklubbens lokal, Salviigränd 3. (Hörnet av Väster
långgatan, närmaste spårvagn Riddarhustorget eller Riksbron.)
Söndagen den 27 januari:
Kl. 10 f. m. Mötet öppnas av Riksförbundets ordförande, fröken Kerstin
Hesselgren.
Diskussion om Riksförbundets utveckling och uppgifter.
Inledningsanförande av fröken Elisabeth Tamm, Fogelstad.
Diskussionsinlägg av fru E. Nordlund m. fl.
» 2—3 e. m. Gemensam lunch.
» 3—-5 » Diskussion angående anordnandet av samhällskurser i syfte
att verka för F. K. R : s program.
Inledningsanförande av fröken E. Holgersson, Johannishus.
Diskussionsinlägg av fröken H. Landberg, Gävle, fröken
7. Johansson, Borås, m. fl.

Måndagen den 28 januari:
Kl. 10 f. m. Diskussion angående F. K. R:s ställning vid 1924 års riksdagsmannaval.
Inledningsanförande av d:r Ada Nilsson.
» 2—3 e. m. Gemensam lunch.
» 3
» Beslut angående tid och plats för ordinarie centralstyrelse
möte och landsmöte 1924. De länsförbund som önska få
dessa möten förlagda inom sina län och äro villiga åtaga
sig därmed förenade bestyr, torde på förhand anmäla
detta till V. U. samt lämna uppgift om möteslokalen och
bostadsmöjligheter m. m.
V. U:s förslag att tillsätta särskilda utskott för behandling
och utredning av vissa aktuella frågor.
Diskussion om behörighetslagens ikraftträdande och lönebetänkandet.
» 6—7 » Gemensam middag.
Intresserade medlemmar av Frisinnade kvinnors riksförbund kunna mot
erläggande av en avgift av 2 kronor närvara vid centralstyrelsemötets förhand
lingar, dock utan rösträtt.

Offentligt möte
med anledning av Föreningen frisinnade kvinnors io-ärsdag hålles å Musikaliska
akademien söndagen den 27 januari kl. 7,30 e. m.
Mötet öppnas av doktor Ada Nilsson.
Korta tal av fröken Kerstin
Hesselgren, fru Ellen Hagen, lektor Emilia Fogelklou och fröken Honorine
Hermelin. Uppläsning av fru Gerda Lundeqvist-Dahlström. Entré 50 öre.
*
*
*

De av deltagarna i Fogelstadkursen, som komma till Stockholm för cen
tralstyrelsemötet, inbjudas till Tidevarvets lokal, Slussplan 9 3 tr., lördagen den
26 kl. 8 e. m.
Honorine Hermelin.
Frida Härner.

ledningen är dugande och affärer NABO sparar 9/10 av grov
na förhållandevis välskötta. Ty
arbetet.
vilken riksdagsman vill rösta för
ökat anslag åt en institution, som
förlorat all popularitet och skötes
erkänt illa!
i olika modeller och träslag,
Nu är herr Ribens saga all och
Operan ingår i ett nytt och, såsom
Billiga priser.
vi hoppas, lyckosammare skede.
Egna snickeri, och tapetserareverkstäder
Men nog torde det dröja innan det
nu tilländalupna glömmes. Ty
Björks Möbelaffär
säkerligen kommer i långliga ti
Gamla Brogatan 30, Stockholm.
der den underbara berättelsen att
Telefon 88 41'
förtäljas:
Det var en gång en
operachef...
NABO
angriper
varken
H—t.
händer eller tväit.

MÖBLER

ga säger att Gud finns. Andra sä
ger, att Gud inte finns. Sanningen
ligger nog här som annars mitt
emellan.” Jag söker sanningen om
”förtrollningen”.
Jag borde känt mig nöjd, att
han förklarade sig för libertin, så
var den sökte funnen. Men det
är tråkigt, när en närsittan
de, angenäm person med ens
förefaller fjärran. Atmosfären
började vibrera av en nedstäm
mande pessimism. Jag följde
röken av hans cigarr. Var det
mina illusioner om teaterns
framtid, som likt genomskinliga
fantom förtunnades och försvun
ne? Hur hade jag kunnat vara
så barnslig och tro, att framtidens
ideala teater just var den plats,
från vilken ”Guds andes röst i na
turen” skulle tolkas allra bäst?
Men inte för puritaner eller liber
tiner, utan för — ja, för vem?
Fanns det då ingen publik, som
sökte en väg ur kaos ? Var det
nog, bara männen fick skratta?

— Men, sade Stefan med en nå
got ansträngd hurtighet, allt är
bra, bara man håller modet uppe.
Man ska aldrig ge sig över. Livet
är dess bättre ganska rikt på di
straktioner.
Episoder, tänkte jag. Det är
det, han menar med ”förtroll
ning”.
— Ni tror inte, sade jag, på en
sjunkande smaknivå. Tror ni in
te heller på en stigande?
När
kvinnorna får mera inflytande?
Då kan teatern en gång bli ”in
ställd” på dem?
— En teater för kvinnor? undra
de han. Ja ,varför inte? Det finns
ju en liten skara ädla kvinnor, som
läser goda romaner. Gärna för
mig skulle de få ha en ”god” tea
ter med högstämda och rörande
pjäser. Där kunde ju också ung
domen få se historiska stycken.
Men en teater som ger miss
romaner, kan ju inte precis
bli lockande för oss män? Där
skulle vi aldrig få höra så opas-
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under kriget, i Ruhr fann en än
Propagandaoffer ? nu mera ohygglig atmosfär än någonsin i Frankrike.
(Forts. från sid. 2.)
Miss Ruth Fry, sekreterare i
kväkarnas
hjälpPropagandan, som kallar sig kommitté, internationella
som
sett
eländet
upplysningsverksamhet, gör i all Frankrike, Österrike, Polen ochi
mänhet sanningen svåråtkomlig,
på nära håll, säger i
men det finns för den skull ingen Ryssland
Manchester
Guardian i november
anledning att ge upp alla försök
alla hennes föregående erfa
att konstatera den. I fråga oçi den att
franska ockupationens art torde renheter icke varit så fasansfulla,
man våga det påståendet att själ som dem hon nu gjort i Ruhromva de franska åtgärderna i sig va rådet.
Rädda barnens rapporter från
rit av natur att bringa svåra lidan miss
Eglantyne Jebb och fru Es
den över befolkningen, genom
ter
Åkeson-Beskow
ge en ohygg
fubbningen av livsmedels- och lig skildring av tillståndet.
Ett
bränsletillförseln, avspärrningen
betecknande
yttrande
fälldes
till
från det övriga Tyskland, stränga mig av fru Beskow, som jag till

sanktioner och penningbeslag,
låter
mig
att
citera:
Jag
lyckades
häktningar och utvisningar som i
stor utsträckning även drabbat övertala några personer som tänkt
kvinnor och barn. Låt vara att ta sina liv att avstå därifrån, nu
allt detta var ett led i den tve efteråt tvivlar jag på att jag gjor
kamp med vilande vapen som för de rätt däri.
des, här är ej plats att närmare I Rhenlandskommissionens, d.
gå in på detta. Men själva situa v. s. Frankrikes, hållning till de
tionen med en stark militär makt separatisternas framfart i Pfalz,
mitt ibland en vapenlös befolk där de hetsa upp befolknin
ning har gett möjligheter till miss gen, har man nu allra senast
bruk av makt. Dessa möjlighe fått ett nytt belägg för de
ter, gynnade av den allmänna påståenden, som under alla dessa
stämningen av hat och förakt till fem åf kommit från Pfalz, att man
det land där trupperna befinna där känner sig utsatt för en plan
sig, ha också begagnats av mera mässig attack med Pfalz lössli
från Tyskland som mål och
brutala element. Mycket har skett tande
under
skydd av den 15-åriga ocku
vid sidan av högkvarterets befall pationen.
ningar.
Man kan förstå att fransmän
Drag av enskilda fransmäns
nen
sova lugnt för mardröm
vänlighet och givmildhet mot t. ex. mar vilja
om
en
tredje invasion och vil
hungrande tyska barn ha berät
ja
söka
liksom
barrikadera sina
tats. Den officiella franska välgödörrar,
förstå
det,
även om man
renhefen, som professor Staaff ta
lar om, känner jag för min del tror att de valt oriktig metod.
Men därför kan man väl få hålla
inte till, för så vida han inte me på
att den franska separationsponar de soppkök som på några plat
ser bekostats av tyska bötessum- litikens faktum även skall tas med
mor och varit nära förbundna med i räkningen, när Tysklands och
Frankrikes mellanhavanden skär
separatistisk propaganda.
Befolkningens oerhörda nervo skådas.
Så långt ha fransmännen rätt
sitet och själsliga nedtryckthet och
fruktan inför ockupationsmakter mot oss att vi ofta äro’ensidiga
tillräckligt beakta den nu
na vitsordas av även andra än de och-icke
varande
situationens långa för
partiska svenskarna. Miss Edith
spel och komplicerade samman
Pye, som var en av kväkarnas de hang.
Men jag kan ändå inte för
legerade för inspektion av de
stå
att
vi behöva låta bli sittande
fängelserna förliden vår och även
på
oss
den föraktliga etiketten
undersökte och rapporterade om
tysk?,
propagandaoffer,
som sättes
direkta fall av grymhet mot be- -på osS. så. snart_vi reagera
mot den
folkningeh, säger att hön, Soin ai- franska politiken.
betade i den franska krigszonen Det som är viktigt är inte i detta sammanhang om man kallar oss
ditt eller datt eller anser oss dum
mare än vi äro. Risken är att vi
låta skrämma oss från våra
sympatier. Här finns väl i
Sverige åtminstone en gnista av
eld, av medkänsla inför en förtvjvlad, hopplös, isolerad, svältahde folkgrupp. Åtminstone nå
gon ärlig reaktion mot orätt som
sådan i vårt ställningstagande,
även om motiven äro blandade.
1 AD.FREDRIKSTORGI Man vill ändå inte att fransmän
nen skall ta från oss det. Hur
föga det än betyder.
GOTI ARBETE!

F:a Emil Bächliii
GLASMÄSTERI
och RAMAFFÄR

BILLIGASTE PRISER!
Telefoner: Söd. 318 21 & 237 21.

sande kvickheter, att hyckleriet
blåste bort. Välmenande och
goda
kvinnor kan svårligen
fatta, vilken vid marginal det
behövs för att spegla hela den
mänskliga komedien. Jag frå
gade en gång Sarah Bernhardt
efter vilken princip hon val
de repertoar. Hon svarade att hon
valde stycken, som männen tyckte
om, kvinnorna fick följa med
männen. Så har det varit i alla ti
der, att mannens smak är avgöran
de. Och den kanske höjer sig lång
samt, långsamt, en millimeter på
tusen år. Tänk på det eviga, ena
handa ledmotivet! En satyr ja
gar en nymf, som han med våld
eller List bemäktigar sig. Nymfen
kan än idag tänkas hämtad från
något gammalt herdefolk, en
blandning av slavinna, vildinna
och tigrinna. Satyren, om också i
de modernaste situationer, är lika
primitiv. Åskådarna vill njuta av
de uppträdandes primitivitet och
samtidigt utbrista: Vilket patrask! Däri ligger nöjet.
— Den mänskliga duetten firar
jubileum, fortsatte han, trehun

dratusenårs, kanske mera, ingen
vet så noga. Men det är inte så
länge det mänskliga paret gått på
teatern tillsammans. Förmodligen
är det många teaterkvällar, som
återstå. Jag vet visserligen ingen
ting om framtidens komedier, men
nog är jag tämligen säker på att
satyren och nymfen är precis de
samma ännu några tusen år. De
representera det ofrånkomliga.
— Ni har rätt, sade jag vemo
digt. Mannen smak är den avgö
rande. Mannen är vägvisaren.
Men har ni tänkt på att den
”lilla skaran ädla kvinnor”
därför kommer att försvin
na? Lady Rosamond är kan
ske den sista puritanen. Och
hurdan är hon egentligen? Vad
är sant i hennes väsen? Hon
avskyr krig, däri är hon ett äkta
barn av nuet. Men hennes puri
tanska åsikter liknar mina ögon
påhängda familjesmycken. Snart
ser hon deras gammalmodiga snitt.
Då tar hon av dem och lägger dem
i ett skrin, som hon låser och al
drig mera öppnar. Efter den da
gen blir hon precis som — ni.

Varför de voro Fredrika Bremer*
d ä r.
iskolan.
Det var en gång en ung ofördärvad
flicka från landsbygden, som genom ett
lyckat giftermål hastigt kastades in i
den tillvaro, som föres av en societetsdam i Stockholm. Hennes ovana ögon
förmådde icke så noga hålla i sär de
utstyrselstycken, revyer, och galaföre
ställningar av olika slag, som gledo dem
förbi. Därtill var hon alltför bländad
och förvirrad.
Det är därför icke så märkvärdigt,
att då hon en förmiddag nyligen fördes
av sin man till en större officiell till
ställning på slottet, hon inte tog så no
ga reda på, varför alla dessa militärer,
hovfolk, diplomater och eleganta damer
egentligen samlats i all sin prakt, men
när ceremonien börjat med allmän re
verens för den kungliga familjen och
sedan för majestätet självt antog hon,
att man samlats för det vackra syftet
att bringa kungahuset sin hyllning.
Så långt var allt ganska klart. Men
sedan hon tillräckligt låtit sina blickar
dricka in det imposanta skådespel, som
kunglighet, militär, diplomati och pre
senterade damer tillsammans erbjödo,
upptäckte hon även bakom ett skrank
en avsides skara av enklare personer,
hoppackad på smala bänkar och på be
hörigt avstånd från skådespelets huvud
figurer.
— Hur har de där kunnat få komma
med? vände hon sig till sin granne.
— Det vet jag inte, svarade denna
och lät frågan gå vidare. Så småningom
kom svaret tillbaka: Antagligen emedan
de är riksdagsmän.
Samma dag stötte vår unga fru på en
av sina enklare bekanta, som frågade
henne om hon varit närvarande vid
riksdagens högtidliga öppnande.
—- Nej, svarade hon, men i detsam
ma slog det henne som en möjlighet, att
det kanske var detta, som festligheten
på rikssalen betytt. Den hade åtmin
stone varit anlagd på att imponera på
riksdagen. — Jo visst har jag det, vad
jag är dum, sade hon, men jag är med
om så mycket. Har du? Den enklare
skakade på huvudet:
— Nog hade jag biljett och nog stod
jag i kö, men jag kom inte in ändå. Men
det -var-väl för att jag fått min biljett
från en riksdagsman. Så det så.
Devinez.

Brännande frågor komma att disku
teras vid det extra centralstyrelsemöte,
som den 27 och 28 januari hålles i
Stockholm av Frisinnade Kvinnors
Riksförbund och varom programmet i
detta nummer närmare meddelar.
Vi erinra om den möjlighet som gi
vits Riksförbundets medlemmar — även
de som ej tillhöra centralstyrelsen —
att närvara vid centralstyrelsemötet mot
erläggande av en avgift av 2 kronor och
hoppas att en representativ skara av
frisinnade kvinnor skola finna det möj
ligt att komma till Stockholm till mö
tet och samtidigt närvara vid det of
fentliga möte som på kvällen den 27
anordnas med anledning av föreningens
10-åriga tillvaro.

Visst finnes det i Stockholm rätt
många tillfällen för den vetgirige av
olika åldrar att inhämta nya eller upp
friska gamla kunskaper, men ändå
tyckes tillgången knappast täcka be
hovet. Det är ju även så, att vad som
passar för den ene passar mindre bra
för en annan. Det visade sig också, att
då Fredrika Bremerförbundets Stock
holmskrets på sin tid beslöt upprätta
en aftonskola, där tillfälle skulle bere
das kvinnor, som hade sin dag uppta
gen av arbete, men som önska ägna
någon kväll i veckan till regelbundna
studier, att för en billig penning er
hålla undervisning i form av lektion el
ler föredrag, så strömmade genast ett
ganska stort antal anmälningar in. Det
är också gedigna lärarkrafter skolan
haft till sitt förfogande och om man
försiktigtvis velat börja i anspråkslös
skala, så tyckas dock alla varit belåt
na, såväl elever och kursdeltagare med
sina inhämtade kunskaper, som lärarkrafterna med det intresse deltagarna
visat.
I två terminer har Fredrika Bremerskolan existerat och hade senaste ter
min cirka 115 elever, uppdelade på fyra
kurser engelska, för vilka svarade fru
arna Fåustman och Trolle samt fil. mag.
Astrid Sturzen-Becker, en kurs i sven
ska, ledd av folkskollärarinnan Margit
Hofving, en i litteraturhistoria och en i
konsthistoria, båda med fil. kand, frö
ken Leffler som kursledarinna samt en
kurs, där aåvokaten Mathilda Staël von
Holstein föreläste i samhällskunskap.
De engelska kurserna ha onekligen
dragit det största antalet deltagare, ic
ke så underligt kanske i vår utåtrikta
de och praktiska tid, där måhända sak
naden av språkkunskap för mången
känns som den största bristen.
Men
skolans ledning har även sökt framhålla
vikten särskilt för den, som vill lära
ett främmande språk, att först åtmin
stone i de stora dragen lära känna sitt
eget. Kurserna i litteratur- och konst
historia hava ju all förutsättning att
vinna en intresserad publik, blott man
fått klart för sig att ämnena icke be
höva göras så lärda, som det kanske
kan låta. Alla kursdeltagare ha också
betygat sin glädje över detta tillfälle
att tränga litet djupare in i dessa äm
nen än de . utan ledning skulle haft tid
eller möjlighet att göra. Och samhällskursen, till den skulle man vilja samla
så många som det vore möjligt, i den
förvissningen, att de flesta skulle in
stämma med den hänförda kursdeltagarinna, som förklarade, att »dessa
timmar ha varit mina verkliga högtids
stunder». Så långt ifrån torrt behö
ver detta ämne, för vilket många kan
ske hysa respekt, vara.
Men Fredrika Bremer-skolan vill in
te endast samla sina kursdeltagare till
dessa studietimmar. Samkvämen, som
då och då gått av stapeln ha med sina
föredrag och andra förströelser icke va
rit minst omtyckta. Särskilt torde det
gångna årets Luciafest med Lucior, väl
diga kaffebord och fröken Louise Hag
bergs sakkunniga och roande föredrag

Stefan drog ett bloss, såg road ¡räddat sin frihet. Längs samma
väg ska också kvinnorna rädda
ut och smålog.
— Ni tvivlar, fortsatte jag. Det sin. De skall gå den väg, ni van
har ni inget skäl till. Ni vet inte, drat, inte den väg ni anvisat dem
hur er klokhet imponerar. Lady att gå. Varför skulle inte lady
Rosamond har beflitat sig om Rosamond söka befrielse undan
allvarliga dygder i den dår tyrannen och skratta det förlösan
aktiga tron att kunna påver de skrattet åt den mänskliga du
Varför skulle hon inte
ka mänskligheten till det go etten?
da. Men vänta bara, hon blir lära sig uppskatta det ”psykiska
klok, bara hon får tid på sig. tomrummet”? Ni tycker det är
Hur annorlunda är inte redan pu skada? Varför det? Ni hör väl
ritanernas barnbarn mot deras inte till de egoistiska män, som
barn ? Före kriget sade man om vill ha kvar ”en liten skara ädla
England, att det var ett land med kvinnor” — att tänka på någon
40 religioner och en enda sås. Nu gång vid skymningsbrasan och en
rekvirerar ungdomen 40 slags så god cigarr?
Jag tog fram ur min väska ett
ser och har inte en enda religion.
porträtt
av lady Rosamond. Hon
Den har jazz, cigarretter och cock
tails, men inga ideal. Och in hade samma dag sänt mig två
gen blyghet inför det skabrö porträtt, varav blott det ena till
sa.
Männen tycks redan i mig.
det gamla Grekland varit må — Det är till er, sade jag, så ni
na om att skona kvinnans blyg- ser, hur ni imponerat på nenne.
samhetskänsla. Fast de själva, — En gång, fortsatte jag, kan
rent filosofiskt sett, haft svävan ske kvinnorna förverkliga er
de begrepp om anständighetens åsikt om särskilda teatrar för
verkliga väsen. De har aldrig kvinnor — men inte med snäl
fastställt det sedliga, lika litet som la och rörande hjältestycken —
det sköna. Och därmed har de nej, nej! Utan teatrar, dit männen

om gamla julseder, ha väckt allmän
anklang.
Då Fredrika Bremer-skolan nu bör
jar sin tredje termin hoppas man inte
endast att möta alla de gamla kursdel
tagarna, utan också gärna att se nya
ansikten. Denna termin förlägges un
dervisningen till Fredrika Bremerför
bundets egna lokaler, Klarabergsgatan
48, dit man kan vända sig för förfråg
ningar och anmälningar. Lektionsti
der äro 7—9 e. m., och priset per kurs
så lågt som 12 kr. för en kurs, vilken
omfattar en dubbeltimme i veckan, tolv
veckor framåt. Den 21 januari tar ter
minen sin början med ett samkväm, vid
vilket bl. a. förekommer ett föredrag av
fil. lic. Stina Staël von Holstein: Från
mina strövtåg i Amerika.
Hanna Rydh.

SVENSKA KVINNORS MEDBORGARFÖRBUNDS CENTRAL
STYRELSEMÖTE
ägde rum fredagen den 11 jan. i högre
lärarinneseminariets lokal under frökén
Ingeborg Walins ordförandeskap. För
middagens timmar upptogos av förbundsangelägenheter, varvid bl. a. dis
kuterades olika riktlinjer för verksamhe
ten och med mycket intresse åhördes
berättelser om arbetet inom föreningar
na på de spridda orterna. Till medlem
mar i centralstyrelsens arbetsutskott utsågos: fröken Ingeborg Walin, ordf.,
fröknarna Gertrud Bergström, Beda Ce
derborg, Signe Jakobsson och Ingeborg
Schager samt fruarna Ida Nordin-Pettersson, Elisabeth Hildebrand, Sigrid de
Verdier, Hilda Sachs och Gerda Hed
ström.
Föredrag höllos om Kvinnorna och
statstjänsterna, av d:r Andrea AndreenSvedberg, och om Lösdrivarlagen, av ad
vokat Eva Andén. Inlägg i diskussio
nen gjordes av fru Frigga Carlberg, fru
Hilda Sachs m. fl.
Föredragen mottogos med livligt bi
fall. Advokat Andéns redogörelse be
rörde mest kvinnornas lott under lösdrivarelagen.
Tidevarvet återkommer
till frågan.
Under lördagen hölls föredrag av fru
Ebba Berggren om Röstbehandling och
av advokat Eva Andén om Gift kvin
nas nationalitet. Doktor Gulli Petrini
kunde på sitt medryckande sätt giva
fart och liv åt det annars torra ämnet
Mötes- och föreningsteknik.
Avslutning skedde vid ett festligt,
talrikt besökt samkväm på Fénix.

ÖVERSTÅ THALLARÄMBETET UT
TALAR SIG FÖRLIKALÖNSPRINCIPEN.
Överståthållarämbetet för sin del av
styrker helt lönekommitténs förslag och
hemställer att k. m:t måtte låta utar
beta nytt förslag. Det vore för kvin
norna icke mycket att tacka för — sä
ger ämbetet — att de fått behörighets
lagen, om de sedermera skulle få finna
sig i att få vida sämre förmåner än
männen. Men även principiella skäl sy
nas ämbetet tala för likställighet även i
avlöningshänseende.

inte får gå — för att männen inte
ska ta skada till den smula an
ständighetskänsla, de möjligen
har kvar.
Han hade tagit emot porträttet
och försjunkit i dess betraktande.
Efter en lång stund stoppade han
det tyst i sin plånbok.
— Inför ett sådant perspektiv,
sade han, skulle jag förlora mo
det. Och jag gör det, tilläde han
sakta, för jag tror ni får rätt. Med
tiden.
I mina tankar uppmanade jag
honom: Ja gör det, herr Posjovski, gör det! Förlora modet! Med
ens erfor jag en märkbar lättnad.
Kanske han ändå inte var en li
bertin, eftersom han kunde för
lora modet — för lady Rosamonds
skull? Härligt att man slipper
vara domare! Men hur som helst
— att förlora modet inför det
opassande är ibland det bästa som
kan hända, ej blott libertiner utan
oss alla. Och varför inte också —
teatern?

