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MARTIALIS
EPIGRAM TOLKADE AV

Bertil Caaallin och Ingnar Forström

[:yra tändel du hade, min Aelia, minnet mig
säger.

Hostan du fick tog bort två; nästa attack slog

ut två.
Ingenting nu dig hindrar att hosta sorn dtt

behagar,
allt som han tappas är slut, vad gör väl

hostan dig nu?

Paulus inköpte dikter och läste dem upp så-

som egna.
Ty vad någon har köpt, det må han räkna

som sitt.

Läkare var han, begravningsentreprenör hal
han blivit.

Yrket han sysslar tned nu, liknar det förra
precis.

Varför jag ej dedicerar dig böcker, Ponti-
lianus?

För att du inte shall sända dina till mig'

KIok som du är vill du gärna att Priscus
skall bliva din man.

Priscus är likaså klok; han refuserar ditt bud'

Svarta är Thais' och vita som snö Laecanias
tänder'

Lösgarnityr är ju vitt; vad som är eget ej så'

Fattig är du och skall så förbli, Aemilianus.
Endast åt den som är rik gives det ännu mer.



t

an srlt ensalll i sin klass. Han li.iinde hur
det runt om honom levde en gemenskap. Men
han tyckte sig ställd utanför. Det r':rr plecis
som om den inle angick honorn nlls. f)c[ 'r'nr
hans s5'n.

Ilan förstod nog att i verkligheten val det
tvärtorn: tlet var han som inte angich ge-

menskapen. På sätt och vis ville han ju kom-
ma in i den, men han ville inte besvära. Han
kände svagt, att det bara var en klen ursälit,
ett litet självbedrägeri för att han inte våga-
de riskera ett bakslag. Han tyckte inte han
skulle orka bära motgången att inte lyckas,
att inte bli upptagen, även orn han försökte.
Att bli klart underkänd. Det var en sak han
inte kunde drömma bort, och knappast heller
drömma till rätta för sig. Det shulle sjunka
in i hans rnedvetande som en gisseltagg. Vid
minsta slag skulle den sticka frern och rispa
oph sarga honom. I)et var bättre med ett iitet
obehag, som han kunclc förkl:rra med att h:rn
inte ville undvika det, än ett tvingas, genom
eget förvållande, att se sig slegen.

Denna fcghet var en olyclia för honom.
Ilaliom clen gömde han sig ofta, sfi folt det
gällcle en risk, en risk att rnisslyclias. Den
hade hindrat honom att nå mvclien lycka.
Och nu hade han nästlat in sig så i sin skyd-
tlrrrde spindelvär-, och drili görnt 'så många
motgångar, att en enda reva kunde komma
dräkten att försvinna, och ställa honom all-
deles naken, oskyddad rned ett sårigt sinnc,
mottaglig för ailt ojänrnt med taggar i kan-
ten.

Han var karnrat rnecl många, och hade väl
ingen ovän. t\{en någon vän hade han inte
heller. Ingen han kunde anförtro sig åt. Iian-
ske hade detta någon del i hans mindrevär-
desfeghet. Han släppte inte någon inpå sig,
rnen så fordradc hnn inle helter', att någon
shulle blotta sig för honom. Sjiitvpåtagen
självisolering.

Själv var hans livspol. Därom t'ör'de sig
hzrns tankar'. Hans jag var det end:r som var
av riktig betydelse för honom. Och det vår-
dade och värnade han med bomull.

Det var hans svaghet och stvrlia. Det ställ-
de honom liksom upphöjd, över annat, sorn
blev honom smått och oväsentligt, det gjorde
honom stark. Men hans självberoende gjorde
honom lättsårad, ömtålig sorn en blomma.
Ett tunt skal, självets livslögn.

Litet

PORTRATT

mlLat

av

tVå

Drn fo.nannacle, dumdryga kruha. Du gör
mig alldeles rasande. Hjälplöst raseri. Jag
känner mig fullständigt vanmäktig. Allt klan-
der, alla anmärkningar rinner, flödar av din
självgodhet. För dig gäller inget solsystems
lagar. Det är för dig något absurt och otänk-
bart att du skulle röra dig kring något annat,
om än en sol. Du har erkänt dig själv som
ett givet centrum kring vilket människor och
planeter kretsar.

Du är inskränkt i en grad gränsande till
iclioti. Allas åsikter gör du till egna uppfin-
ningar. Du presterar med övertygelse de mest
glödande motsägelser. Allt blir för dig sant,
rätt och vist i din glappande trut.

I)u har utvecklat din oberörda slöhet till
en konst ägnad att dölja din mammutiska
tr'ögtänkthet. Du rör dig i avskild majestä-
tisk lojhet. Du vill inte följa med på den
enklaste tanhegenväg, du förmår inte fatta
den. Du täclier din hjärnas tomhet med in-
pluggade ord, som i din skvalpande käft sä-
ger allt, betydel inget.

När du komrner lufsande mot mig i all
din tjocka äcklighet, en symbol för all själv-
god dryghet, självförgudningens sinnebild, då
vill jag slå på dig, mörda dig, utplåna dig
fullständigt. Då vill jag shjuta dig i din pösiga
mage. Skott på skott, göra den till ett såll,
liirstöra allt av dig, varje liten pestsmittad
bir.

Jag hatar dig. Jag hatar din dumrna
snälla dr:yghets princip.



Ilristendormetl oeh
Nutidsmånnishan

Olle Helander:
,,Nutidsmänniskan',ärlikagammalsombryunclerförraårhundradet.Fördenförra

kristendomen. De första nuticlslänniskorna kå r.i nog tacka nu. Den har, sedan en del

varjudar,förvilkakristendomenvarenstö-slaggsjunkittill.botten'läi.tossattsekla-
testen, och greker, för vilka den var en dår- ,uä Bib"ltt är visserligen ett verk av män-

skap. 
"'^- "" 

-
Detärnågotfelpåenkristendom,somintevärreärdetkanskemednaturvetenskapen--

väcker häftiga protester. Det kan rent av vara i den ailmänna uppfattningen' \{en de argu-

något fel på unga *a"t'itt'o', som inte dra- rnent' som man får höra nu' r'erkar med för-

ger ut till strid mot kristenclornen i det he- lov sagt som vågskvalp och efterdyning från

liga förnuftets, i människovärdets och livs- ett föÅvinnancle skede' De moderna forskar-

bejakelsens namn. 
'-"^" - 

" " . 
na iir själva betydligt mindre tvärsäkra än

oftaårdetnogocksånågotfelpådem,sinaföreträdares.'senföddaeftersägare.Den
som aldrig kommer längre. För vid ,rär*r,rå store engelshe fysikern Jeans säger: "univer-

betraktande ä. kristeråmen en nyckel att sum är mycket mindre likt en r-naskin, som

finnaochendörrattöppna_intilllivet.manunderl80O-taletföreställdesig,änen
Enungdomligopponentbeklagadesig:tanke,sprun8.enLlrenöverjordisktänkares

,,Det är så mycket f lifr"f", ,o* ,iöt", *ig hjärna, 
-och 

ingenting hindrar, att vi kallar

och som jag inte förstår'" Han fick till svai: denna tänkare Gud'"

"Det, sorn stöter rnig rnest i bibeln' är det jag Den s' f' n1]ia.smanniskan står emellertid

förstår.,, 
'rc.! r urvu' 

inför en betydligt större och mer ogripbar

Stötestenentidernaigenomärdetta,attsvårighet:.atttrasslasigurdenhärvaav
kristendomen inte lämiar människan i frei bilngä halisanningar och förvirral{e.. ö*on-

med hennes självbelåtenhet och lilleputts- blicksstämningar' som utgör rnalströmmen

perspektiv.Honställsinförenutma.rringattgenomvårkultur.Vibehöverintebaraen
se sig själv i tontg"J;;t'-ntt "og:a 

rtusrigt äntijäklprop1Coi$o' Vi behöver också pro-

öde _ också för den hederligaste humani"st pagåndi rnot sp-littring och normlöshet, mot

med stort Människovärde. Inför det perspeh- en solhig livsstil och solkiga rnänniskotypet''

tivet har människan två alternativ: att un- mot lögnahtiga borlförkl1tti*^il 
,:*"t1'"ltun"t

clerkännasigsjälvellerröntgenplåten.Detrlaltande.Derrkristendom'somärvärden
ärbekvämareattväljadetsenare.vivarjerhårdkampförattvinna,haraldrigr'arit
alla den r,ägen, tillfälligtvis eller stadigvaran- slätkarnmad och tam. Den har inte bockat för

de. Sen gäller det barä att be det s. 
-k. för- det sjäIvkl0ka männishoför'nuftet' sorn inte

n'ftet rycha till undsättning och erbjuda en haft ännat att tjäna än rnänniskogudens få-

arsenal av argument. Den, so- kärrner tili fånga - 
inte bochat för dem, som väl lalat

den antikristna propagandan från celsus titl högi orn rnänniskovårdet rnen låst in tnän-

Hedenius, har bara att göra ett urval. Sam- niåosjälen i snusförnuftets mörkrum att dö

lingen är rik. Där finns- rejält artilleri mei svältclåclen - 
inte bockat för' en livsbejakelse'

brakande salvor, försåtliga ,trrd".natt"nrtotl- som bara betytt frihet att göra 'r'ad som faller

peder och giftgaser. Förl den ridderlige er- en in 
- 

rätt eller orätt'

bjuder sig en hederlig "atjo 
och en påfrestan- \Ien den' som gjort skäl för det kristna

de närkamp 
YarJa vu'

Ävenomargumentenistortsettåterkom-detarbete,cletförmått-hävdatmännisko-
mer från tid till tid, har väl varje "pot 

uinu vårdct och tackat för det under' som G'ds

speciellasvårigheter.Denhistoristrabibel-främstaskapelsemänniskanär,menockså
kritiken och naturvetenskapen vållade t*,roJ- r,etat, att hon i röntgenljuset' från Guds krav
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är den syndare, som dagligen behöver för-
låtelse 

- 
hyllat livsbejakelsens evangelium

men vågat se det i perspektivet av första tros-
artikeln, sc,m håller rnedvetanclet om livets
Ilerre friskt och tonande:

Genom de lagra riken på jortlctt
gå ui till paradis med sång.

L. Ändersson och B. Cavallin, L IVa;
Det synes uppenbart, att det är svårt för

varje klart tänkande mänska att hunna tro
på någon högre makt. Många saker visar
tydligt och klart de brister som är förenade
med varje religion. Så är' religion bl. a. ett
geoglafiskt begrepp.

Eftersorn vårt land råkar ligga i den krist-
na zonen, år rnänskorna där redan fr'ån bör-
ian bestämda till att bli kristna. Man talar
så ofta om religionsfrihet, men vari består'
denna? Jo däri, att man först efter konfir-
mationen får möjlighet att själv ta ställning
till trosfrågan. Innan dess har barnet 

- 
i så

gott som alla fall 
- 

tvingats in i den kristna
fållan. Från det första skolåret får det sig
omtalat att det finns en högre makt som
kallas Gud, och att det helt måste förlita sig
på denna makt. Barnet uppfostras alltså tili
att bli kristet och hindras så från att en
gång i framtiden förutsättningslöst hunna
välja livsåskåclning.

Det som synes mest positivt i kristendomen
är kärlekstanken. Mindre positivt synes däre-
mot det monopol på godheten vara som de
kristna söker lägga sig till med. Ty varje
kristen hävdar att en god och härlerksfull
handling måste ha sitt ursprung i en omvän-
delse. Följaktligen skall man för att utföra
en etiskt god handling vara kristen. Envar
måste inse det parodoxala i ett sådant på-
stående.

Hela kristenclomen 
- 

dess lära och dess
makt 

- 
vilar på dogmen om ar\zssynden. Oss

förkunnas, att vi är födda med evig syncl
och att denna synd inte kan lyftas från oss

med mindre än att vi anammar clen hristna
läran. Och inte nog med det:hela livet tvingas
den kristne att bära på denna synd och han
kan inte bli fri från den förrän i ett annat liv.
Stackars kristne, om det nu inte finnes ett
liv efter detta! Det talas om kristendornen
som en uppbyggande kraft. Läran om atvs-

synden är' inte uppbyggande utan förlaman-
de och visar ett stort förakt för mänskans
värde och hennes förmåga att själv lösa sina
egna problem. Den berövar mänshan hen-
nes lycha. Ty det ligger i kristendomens na-
tur att förneka den sanna livsbejakandc
lyckan, eftersom en sådan skulle göra hristen-
domen 

- 
och all annan religion 

- 
fullstän-

digt överflödig: så snart en mänsha blir verk-
ligt lycklig, kommer hon att inse sin egen
förmåga och sitt eget värde. Man kan inte
fligöra sig från det intrycket att många krist-
na vill förklara en rnängd saker som minder-
vär'diga, saker som inte kan ha det minsta
med religion att skaffa. Så finns det en del
sekter, för' vars medlemrnar det är absolut
förbjudet att delta i sådana världsliga nöjen
sorn teater, bio och dans. Lika litet som detta
lian ha rned religion att göra, lika litet kan
det för en månskas lycka och frälsning be-
tyda något att han använder svordomar.
Svordomarna är absolut inte vackra och gör
ingen lycklig, men heller inte någon olych-
lig. Värst är det dock när livsfientligheten
tenderar till att gå över i kulturfientlighet.
De som inte tycker om teater, bio och andra
nöjen behöver inte befatta sig därmed. De
som tycher motsatsen, skall få ha sin fria
vilja att göra som de vill. En mänskas fräls-
rring beror inte på sådana ovidkolnmande
.vttre ting.

Vad sätta i kristendomens ställe?
En humanistisk åskådning som, grundad

på fullständig frihet från all vidskepelse, kan
ge mänshligheten åtel dess tro på sig själv.
Först när mänskolna lärt sig att tänka för-
nuftigt, har de möjligheter att skap:i en värld,
där kärleken till livet är den dominerande
faktorn och där de strävar efter sin lycha.

Debattinläggen:
Nutidsmänniskan är ett ord, vars betydelse

är något flytande, och därför är det inte gott
att veta, hurudan den här'avsedda nutidsmän-
nishan skall vala. Alltsom oftast träffar man
på den vtterst siälvsäkra "klart tänkande"
och "högt kultiverade" nutidsmänniskan, för
vilken det är mvcket svårt att tro på någon
högre makt. Å andra sidan är det gott om
hjälplöst farnlande människor, som förgäves
söker efter en fast hållpunkt i den invecklade



och tilltlasslade härvan av socialism, kom'
munism, nazism etc, elc, etc'

Låt oss först se på den förnuftsdyrkandc
och kultiverade människan. Hon tror, att hon

har löst problemet om en trosåskådning ge-

nom att använda förnuftet som måttstock'
Är då förnuftet något absolut, som rnan kan
lita på i alla situationer'? Ingalunda. Låt oss

ta ett enda enkelt exen-rpel. Man tycker inte

om människor, sorn vänder kappan efter vin-
den. Men det är i alla fall det usla förnuftet
som säjer dem att göra så. I det levande livet
llinns det Sott om situationer, där det s' k'
för'nuftet icke kan hjälpa oss. Människans

handlingssätt bestämmes oftast av hennes

känslor och instinkter, och de är, som be-

kant, ytterligt sr'årbemästrade. Inte ens en så

pass enkel s:rk som skillnaden mellan gott

och ont kan människan bedöma. Fransha re-

volutionen, ohtoberrevolutionen i R-vssland,

na.zismerts seger'1933 och andra liknande hän-

clelser har lilart bevisat, att det allena salig-

görandc för'nuftet endast är en myt, och att
männishornas fiilmåga att lösa sina egna pro-

blem är yttelst begränsad' Dock kan det

icke förnekas, att ett gott förstånd och ett

srnt kristet samvete är utomordentliga hjålp-
rnedel clärvid, dvs. för dem som är villiga
att anvåinda de högst underbara gåvorna -
och de är, beklagligt nog, Iätt rähnade'

Men förnuftsmänniskan hävdar i alla fall,
att hon är lycklig, ja, att hon har den sanna

livsbejakande lyckan, och att hon är full-
ständigt fri från aIIa hämningar. Ack, man

önskar näst:tn, att det vore sant. Men män-

niskan är en konstig varelse, hon försöker till
och med bedraga sig själv. Redan lyckan äi-

ett relativt ting, och består, enligt en hamn-

sjåare, som jag hade nöjet att arbeta tillsam-
mans med, i en halva renat om lördagarna'
Vad dessutom beträffar livsbejekelsen, så är

det ett ännu mera relativt begrepp' Är verk-
ligen förnuftsmänniskans och ateistens ele-

ganta vändningar och välsvarvade fraser,

som hbn hånar och förlöjligar kristendomen
med, något att lit:r på i farliga situationer?

Om hon t. ex. befinner sig mitt i Stilla Ocea-

nen och skutan håIler på att sjunha under

fötterna på henne. Vad gör hon då? Går hon

till döden med den sanna livsbejakande
lyckan? Ingalunda. Hon skrapar fram det

lilla hon minns från barndomen om Den

5

Allsmäktige, 
.och har hon olyckligtvis glömt

F-ader Vår, så improviserat hon. Det är väl
ett verhlighetsfrämmande exempel, säger kan-

slie någon. Visst inte. Jag behöver endast

hänvisa honom till Nietzsche och många

anclra. - 
I nöden prövas vännen och inför'

Döden tron. -Det är s)'nnerligen beklagligt, att i de

högst:r ringarna, där ungdomen hat börjat
reflcktera över saher och ting och är- färdig
att gå ut i livet med dess ytterligt många

möjlighetel till undergång, endast en (!) leli-
tionstimme i veckan har anslagits för hristen-

domsundervisning. - 
Bedrör'ligt! .-

Om morgnarna när man sitter i aulan och

hör på dess:r standardiselade morgonböner"
som likaväl sliall passa för en tio- som tjugo-
åring, så ät det oftast en enda mening som

fångar ens intresse, nämligen, "och giv oss

frid" i bönen Herren välsigne oss etc'

Människorna i allmänhet bryr sig inte om,

att kristendornen är ett geografiskt begrepp,

att den är kulturfientlig och livsförnekande'
Ej heller spelar avssynden och andra dogmer'

någon roll för dem. De söker endast det som

ger dem frid, frid i hjärtat. Hur och vel skall
man finna clen där friden eller fasta över-

tygelsen (tron) i dessa tider, där den ena

demagogen söker överträffa den andre, där

socialdemokraterna blåsel in lögner i ena

örat och folkpaltiet och bondeförbundet i det

andra, där folk skall köpa kanoner för sina

surt förvär'vade slantar? Kan en "humanis-

tisk åskådning, som är grundad på fullstän-
dig frihet från all vidskepelse" ge flid i

hr'ärtnt? Nej.
När en människa en gång har gått under,

och hon krälar i dyn, hånad och förlöjligad
av sina medmänniskor, så finns det intet här

i världen som kan hjälpa henne, utom hjälp
från den Allsmäktige, Gud. Det hrr männi-
skorna också förstått, och där nöd och lidan-

cle har gått över, är kyrkorna fyllda till brist-
ningsgränsen. Människolna behöver kristen-
dom mer än någonsin.

*OtO* 

Berg, R III3a.

Är kristentlomen nyttig eller skadlig för
nutidsmånniskan? l)en frågan kan besvalas

på många sått, men innan man besvarar den



bör m:rn görn.irlart för' sig vacl man menar
med hristendom. l\Ienal man kristendom så-

dan den predihades av Kristus eller menar
man kristerrdom sådan den visar sig hos herr
Nledelsvensson. Herrar hristendomskritiher
har anglipit det senare slaget av kristendom
och påvisat att kristendotnen, såsom den van-
ligen uppfattas, leder till intolerans och det
iir såvitt jag han se alldeles rihtigt. Man får
cmellertid inte glömma kristendomens gode
sidor'. Den utgör ett sk-vdd rnot den moraliska
nedrustningen och är scm sådant av stolt
värde för nutidsmänniskan. Ty kristendomen
har sina moraliska bud fast fixerade och då
de har sitt ursprirng i Gud kunna de intc för-
änclras är,en om människoinas levnadsvillkor
sllrlle för'ändras. Den. springande punkterr
för nutidsmänrriskan är' såvitt jag förstår hu-
r-uvida man kan tro på Guds existens. 'Iror
rnan är allt gott och väI. Kan m:rn däremot
som jag inte finna några väg:rnde skäl för
tron på en Gud hjälper det inte hur mycket
r-nan än beundrar hristendornens etik. Den
blir trots allt ritan värde.

Suante Hullgren, R III3a.

Nutidsmänniskan upplever inga 'lfagra li-
ken på jorden" och vandrar inte sjungande
mot något paladis. Hon befinner sig i "the
t'aste land", utan vä9, utan fotfäste. I
oberrnhärtigt avslöjande röntgenljus har hon
sr:tt sig sjiilv, livet och tidens gudar. Och hon
tvivlar på alltsammans 

- 
ocliså på den hrist-

ne Guden. (Tennyson: "There is more faith
in honest doubts, believe me, than in half
the creeds.''J

Man talar därför om kristendomens kris.
Denna är lihväl inte så katastlofartad, som
rnan skulle hunna tro av statskylkans tle
gulnmor per högmässa. Det är snarare de

iitistna än kI'istendomen nutidsmänniskan an-
faller.

"Prästei'lig självtillrächlighet hnr skr'ärnt
bort mer än en sökande själ", skrev ärkebi'
skopen i sitt sista herdabrev och uppmanade
prästerna att bättre än tidigare "komma den
ofärdiga tron till mötes och fara varligt med
själ:rrna". Den mera humanistiska hristen-
domen riskeral i gengäld att bli "en ideolo-

gisk vattväIting, som det blir allt svårare att
shilja från andra vällingar" (Aspenström) .

Andersson-Cavallin föreslår humanismen
som kristendoms- och religionssurrogat. De
anser, att den kristne Guden inte är någon
"connaissance ä faire", som Geijer påstått i
en föreläsning och vill inte räknas blott som
Guds fallfrukt, utan tvärtom som "en god
sak i och för sig sjäIv", som "en bättre ska-
pelse än himmel och jord med allt vad där'-
uti är" (Luther) .

Men en sådan hurnanism iit lika religiös
som kristendomen. Och därför kan den inte
förverkliga "den sanna livsbejakande lyckan"

- 
det är djulvärlden förbehållet. S;'nd-,

shuld- och skarnkänslor är männishans plåga
och privilegium. Den livsbejakande ständig:r
lyckan skulle inte bara göra "all religion
överflödig" utan också all kultur omöjlig
och vole därför människan mindelvärdig.

\rarför så stora, tunga och högtidliga old
-- humanism, kristendom, existensialism etc.
Varför inte helt enkelt ge sig i kast med livets
brinnande vågspel utrustad med "det mest
positiva", .kärlekstanken, uttryckt i de enkla,
univelsella och barnsliga orden "att vara
snä11". Därutöver efter vars och ens tycke och
smali.

Trots rnissionärer i Afrika och adj. Helan-
ders optirnisrn lär kristendomen hnappast
kunna tillfredsställa alla. Den passår Per men
inte PåI.

Karl lleinhold llcellquist, L IV4.

En ung, sund och rrormal människa bör
tvivla på kristendouren. Men upptäcker hon
inte sedan dess stora och svindlande värden,
finner hon inte sedan den nyckel, med vilken
hon kan öppna dörren, som leder in till livet,
är hon att beklaga, ja det är kanske t. o. m.
något fel på den människan. Det finns alltså
endast en utväg: att med tiden erkänna
klistendornen.

Vad innebär detta att erliänna kristen-
dornen? Är det ett slags form av under-
hastelse? Jag kommer att tänka på en aforism
av Edith Södergran:
Fördomen mot Gud ar suårast att öueruinna.

Det måste vara så. Men hur skall jag då
kunna sätta likhetstecken mellan Gud och



kristendomen? I vad mån kan kristendomen

göra anspråk på att uttrycha bestående. san-

nitrgut om den ende och evige Guden, kristen-

domen, en religiös rörelse grundad av en

man, Jesus, som är död för tvåtusen år se-

dan och vilken, när den yttersta domen ran-

das låter en del av människorna njuta para-

disets fröjder, men, som låter en annan del

hemfalla åt den eviga förtappelsen och hel-

vetets pinor. Ty det är väl så, att det för de

kristna existerar både en Gud och err Djåvttl?

Mänskans tro på en Gud eller något enande

och sammanhållande i denna världen är ett

tafatt men allvarligt menat försök till en

förklaring av livets mening' Här räckel icke

mänskans eget förnuft till, här griper hon till
något, som hon inte kan fatta med blotta

tanken.
I äventyrsberättelser av orientaliskt ur-

splung visar sig den upphöjde monarken

ict<e tOr folkmassorna. Han talar istället till
dem bakom fördragna draperier som en osyn-

lig symbol för överheten och makten' Och

tott<ei Oyrkar denne os,vnlige, hängivet och

intensivt. Man drar gärna parallellen med

mänskan och hennes gudstro' Problemet blir
av rent psykologisk karaktär, människan tror
på något osynligt och för tanken ogripbart'

iy non måste ha insett sin egen begränsning

och maktlöshet, och för att kunna leva vidarc

bildar hon något att sätta sin tillit till'
Verkar det i relation till det föregåendc

onaturligt att tro på någon högre rnakt? Jag

har åtminstone inte clen åsikten' Denna makt

kan ju vara Kristus eller idöinnchållet i
Kristus lära, som enligt de kristna uppen-

barar sanningen om den rättrådige och out-

grundlige Guden. Men mänskorna är till sin

iatur högst olika och kristendomen kan inte

tillfredsställa alla'
llngdomen söker ibland skapa sig en egen

leligiön, finna en egen väg till Gud' ja finna

".r "g"tt 
Gud. Detta lär efter hand gå över vid

stadgad ålder och mognat förståncl' Det höt'

fill åe kriser c1e unga måste kämpa sig ige-

nom,
Jag kännel att det för rnig (liksom för :rlla

andra människor, tror jag) måste finnas en

personlig Gud, nyanserad efter våra indivi-
äuela egenheter' För mig är detta inte :itt
flytta ned Gud till ett lägre plan, utan att

isiattet se Honom oändligt mycket mera höjd

I

ör,el nllt och alla i sin förslösande kärlek tiII
människornn.

En egoistisk-humanistisk åskådning, där

människan som anses ha förlorat tron på sig

själv, sättes i centrum, kan däremot aldrig

leda till annat än en självgodhet, genom vil-
ken hon i sin förtvivlan söker värja sig och

sitt eget futtiga jag.
Lars Olsson, L III4.

Det är' med blandade känslor man läser

igenom inledar:na i striden för-emot kristen-

d-o-ett. I gymnasisterna Andersson och Caval-

lins inlägg är det en del som stöter mig' De

säga, att g"tto- att barnet uppfostras till att

bliklistet, hindras det från att förutsättnings-
löst kunn:r välja livsåshådning senare i livet'
Menar således Andersson-Cavallin att ett barn

icke skall få någon uppfostran alls i religion'

eller menal Ni att ett barn bör uppfostras i
en blandning av alla tänkbara religioner, för
att det senare lättare skall kunna välja den

rcligion, som passal personen ifråga bäst?

Hur skall problemet annars lösas?

Cavallin-Anclersson föreslår också att vi i
kristendomens ställe skall sätta en religion'
glunclad på det mänskliga förnuftet'. Me1 1ät
iär' ,ig tttättttiskolna att tänka förnuftigt? Orn

hundra år? Om tusen år'? Aldrig? Jag tror'

clet sistnämnda. Och således måste vi ha nå-

got i förnuftets ställe, och vad är det då föi-

iel på kristendomen? Vi rnänniskor behöver

lagar att följa, och om vi alla följde kristen-

clomens gyllene regel: "Allt v4d I viljen att

människorna skola göra Eder, skolen I ock

göra clem", i stället för förnuftets egoistiska

iättsuppfattning, så vore världen nog bra

mycket bättre än vad den ";rl:.r"^,R II'b.

Adjunht O. Hel:lndel säger, att "klisten-
domen inte lärnnar männishan i fred med

hennes självbelåtenhet och lilleputtsperspek-
tiv".

Detta är väl knappast sant' Det är en rnän-

skas ärliga sökande efter sanningen som för-
mår henne att genomtränga självgodheten ocli
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grodperspektivet. Det är genom själva sökan-
det, hon kan komma att se sin egen röntgen-
plåt. Om hon sedan finnel sin "nyckel till
Iivet" i kristendomen eller i en annan reli-
gion, i agape eller eros, i förnuftstro eller
skönhetskult, det är en bisak, sotn en lön,
följden av hennes självrannsakan.

Den största och rnest ingrodda självgod-
heten har j.rg påträffat hos dem, scm funnit
sin sanning, hos de frälsta. I)e ha vunnit sin
karnp och slå sig till ro rned sin segerlir:urs
som en stolt gloria kring huvudet. Segern
ha de, men minnet av stliden den kostade dör'
Lrort som en irriterande och efterhängsen flu-
gas dödsryckningar. På så sätt kan ofta den
leligiösa övertygelsen leda till inskränkt
tr'årrgsynlhet, lill självlillr'äcklig fanatisnr.
Visserligen en god skyddskåpa mot det på-
trängande, obehagliga livet, men i varje fall
raka motsatsen till det, som den så utom-
ordentligt förträffliga kristendomen enligt in-
ledningscitatet skulle föra till.

Bertil Lindön, L III4.

Religion är och förblir något abstrakt. Där-
filr framstår sådana påfund som statskontrol-
lerade k-vrkol och mission som ganska män-
niskovidriga inrättningar.

Den religiösa övertygelse jag för min per-
sonliga del hal fordrar jag inte att andra
rnänniskor skall skaffa sig. Deras bryr jag
mig inte om, fiirutsatt att den inte inverhar
på min egen frihet. N[in tro är den rätta för
rnig just nu, den kanske ändras rned liden
men förblir likväl min egen.

För att bemöta inledaren vill jag dra fram
ett par saker. Kristendomen har som mål för
sökandet eflel sanningen mecl livet att finna
Kristus. Denne och ingenting annat blir då
sanningen, d. v. s. förutsättningen för att bli
lycklig är att ingå i den kristna kylkan. Hed-
n:rmissionstanken är en följd härav, antar
iag. Att på ett sådant sätt utn-vttja människor
mcd andligt (kulturellt) hanclicap för sina
syften synes rnig vara ett uppenbart kränkan-
de av naturen och ett underskattande av indi-
videns för'måga att själv lösa sina problem.

En annan sak: bibeln, de kristnas rätte-
snöre. foldrar försakelse och underkastelse.

Det verkar- svårt att i detta se något livsLre-
jakande eller personlighetsfrämjande. Bibeln
sluevs för närmrre tvålusen år sedan. Att ha
den som lag kan kanske passa en människa,
rnen inte alla och inte mig.

Nej, må varje individ ha möjlighet att fritt
utforrna sin religiösa åskådning utan tvånget
av kollektiva samfund. Önskar någon gemen-
skap och samtänkande så är det hans sak, om
han nu finner likasinnade, och vill man själv-
ständighet i sitt tankeliv så hindre en ingen
därifrån heller.

Sture PgIc, L IlI4.

FAMNARS VATTENDJUP

ao Paul Ry?back

Att tro
att utan garantiel
r.figa språnget

i det okända

Att veta

att sitta fast i dyn
av,mänskliga hjärnors
fuUtänkta klarheter

Att tro
att vara övertygad
om ting som inte
man kan se

Ätt tro
att icke famla
bland illusioners
föreställningar

lfen varför är
min tro icke
min
varför 

-



ANGEN DET IHIÄNDE
aa J. S,'Ilacb

"Nån gång händer det nåt" var vad alla
sade när man kom att tala om Sulla. Sulla
var veterligt inte släkt med någon rornersk
diktator. Över huvud taget var han inte
släkt rned någon diktator eller kejsare ellel
hung eller ens någon greve alls, och ingen
visste säkert, varför han hallades för Sulla.
Svensson och gänget kring honom påstod all-
tid att det var för att han (Sulln) en gång
hade slagit ett vad, gom han vann genom.att
sätta i sig trettiosex köttbullar tillsammans med
ordentligt med potatis och sås. Men de kunde
aldrig förklara vad det var för något sam-
band mellan Sulla och det. De försöhte vis-
serligen med "liött-bullar-Sulla", rnen den
tolkningen blev inte riktigt allmänt trodd.
Man tyckte det var lite långsökt.

Georg och hans killar trodde det var för
att Sulla hade en halvbror sorn hette Marius,
men i verkligheten visste ingen ifall han ens
hade någon h:livbror. Det var rena giss-
ningar.

Somliga sa att de trodde att han hette
Sulla. Och det var nog det troligaste, men
ingen visste säkert utom Sulla och prästen
Jansson, och de sa aldrig någonting om det.

Man trodde att "Nån gång händer clet nåt,'
därför att man visste att Sulla som barn var
n)rcket snarstucken och hade ett häftigt hu-
mör, och nu satt han bara och tittade när
någon g:rv honom några gliringar för det ena
eller andra. Log aldrig utan bara glodde. Han

sa aldlig nåt, men han var alltid med oss
och var alltid lugn som en mekanisk råtta,
som iil uppvriden rnen har bromsen på. Och
man trodde att han skulle brusa upp någon
gång ganska fort, precis som om man drog
bort låset för råttm;kanismen. il;;;ärfå;
sorn man spådde att det skulle hända nåt.

Till slut hände det också. Det var en som-
n-rardag, så varm att Svensson påstotl att det
var den v:rrrnaste han upplevat. Jag vet för-
stås inte hur pass varma dagar han har varit
med oru, rnen han har varit i I(öpenhamri en
gång och där. har de varmt ibland. NåväI, so-
len slien ohämmat, och runt horisonterna
srrtto vachra rnoln och inhägnade hetta till
just den plats där vi befunno oss, nämligen
i Georgs trädgård. Geolg hävdal att man skall
låta nllt rrlvecltl:r sig efler. sin egenarl, och
diirfiir' är' hans trädgård nästan väl utvecklacl
för min srnak. Ogräset och de ruttna löven
är ju originella saker i en trädgård, och det
säger jag ingenting orr, men jag tycher inte
om neterhögt snår.igt gräs, åtminstone inte
olll man sk:ril spela krocket i det, och clet var.
just vad vi höll på och försökte göra. Alla
kloten hade kornmit l:ort för oss i gräset och
vi sökte så ivrigt, som solen tillät oss, finna
någla, då Sulla plötsligt föJl för ett förrädiskt
krokben från en väl dold båge. I fallet fick
han tag på tre klot. Han reste sig triumfe-
rat småsvärjande och delade generöst dch
med ett vachert leende ut två av dem.

I
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Sulla svor och smålogllVi tittade förundra-

de på varandra. Vi visste inte vad situationen

forårade av oss, inte vad vi skulle anse eller

göra. Efteråt påstod visserligen Svensson, att

ilan genast förstått att nu shulle det hända'

men Svensson säjer alltid att han förstått

saker genast. Men då stod vi bala där vill-
rådiga, då plötsligt Sulla tjöt till och kastade

klotet genom Georgs stora dubbla fyrameters-

fönster. De som hade de två andra kloten
kastade genast efter med all sin kraft' Där-

efter rusade Sulla med oss i hälarna in genom

det utslagna fönstret' Han skrek som en be-

satt och vi började också ljuda för full hals'

Han grep en del av ett satsbord och började

slå vilt ikring sig. Vi grep också till möbler,

av mer ellel mindre skiftande slag, och se-

dan slogs vi allmänt. Georg somnade i en

storblommig fåtöli i en hörnhrok med ett

förlåtande mummel På läPParna.

Jag hade fått tag på pianostolen av björk,
och'då Svensson ropade till mig att det var

ett spöke, försökte jt g på alla vis förinta det'

.lag iag det aldrig själv, men orn det verk-

ligen var där borde jag ha träff:rt det, för
pånostolen hade ett härligt sving, särskilt
trär d"tt var uppskruvad. Till slut var det

bara jag som stod på'benen. Sulla hade kru-
pit in i den öppna spisen och somnat liksorn

b"org. Suett.son hade jag råkat klippa till så

att han fallit ut genom fönstret, och de andra

låg spridda ruht omkring i rummet med spin-
lior och spånor och andra rester av möblerna

över: och under sig. Det enda som var helt

var eldgaffeln, men den hade i alla fall bli-
vit lite krokig. Jag gick hern och lade mig

då jag inte kunde finna något spöke, vilket
ju också var ganska otroligt att jag skulle
görå, om man tänker efter', mitt på dagen

som det var.

Sedan fick jag höra att Sulla tyckt sig se

en brevbärare i fönstret och han hade inte
kunnat tåla sådana, alltsedan han fått en stor

räkning på palsternackor genom en brevbä'
rares försorg. Det värsta med den historien
var, sade Sulla, att han inte tyckte orn palster-

nackor.
De två andra kasta.rna hade ttott det var

fråga om inbrottstjuvar. Vi andra hade väl

"g".ttlig".t 
inte trott eller vetat något,,vi hade

bara följt med. Men Svensson är fortfarandd
fast övertygatl om att det vat ett spöke som

var i farten. Han påstår att han tydligt såg

det, ett skärt slemmigt djur med tre armar'
Jag har då förstås aldrig sett eller hört om

något spöhe med tre armar' men det är klart
att säkert är det inte att han har fel. I

Georgs fru tog ut shiljsmässa för den efter-

rniddagens skull. Hon sa att hon var visst

inte kiislig, men hon tyckte att det gick väl
långt, när hon fick se att eldgaffeln blivit
krokig. Fast jag har då alltid tyckt bäst om

krokiga eldgafflar. Svensson påstår aft det

var det bästa, att han (Georg) så snabbt kun-
de bli kvitt en så lättstucken fru, men Georgl

bara mumlar för sig själv, när man talar'

med honom om, saken. Han tyckte nog rätt
bra om henne, trots hennes ojämna lynne'

I varje fall t5'cker jag att det var en riktigt
skojig eftermiddag, och sedan dess har åt-

minstone Sulla varit nästan riktigt normal'

l;
MED

T R OTTA

OGON

Förlrusen uar iag och sökte efter dig

glord.e jag. Men då bodde du redan i en öd'la'

Det är naycket und'etligl med' nzänniskor, sonz

bor i ödlor. De kan aldrig tränga tlt Senom

d en aåtf akti ga öd.le huden.

lag hade en gång en brot' sonz bodde i e'x

pad.da. Men det är ouanligare.

Paul RYd'bäck.
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Aftot' otur i kärlek
Adlad, bli: socialt snedsprång
Ad,junkt, i latin och grekrska, samtala

med: osäker framtid
Aftonpsalm, höra sjungas: akta er för

norrmän!
Ah, säga: något gott väntar er
Ananas, se: många svärföräldrar

- 
plocka: långa svärföräldrar

Apor, klappa: det s+undar goda tider
Arjepluog, bo i: osäker framtid
Aula, se Fängelse
Avrättning, se Halshuggning

Bacill, fånga: undvik småaktighet
Badflicka: tyder på törst i någon form
Badkarl, se Karbad
Barfota, vara: förfallen bankränta
Bekant, vara: minns skaldens ord:

".., i övermorgon.t'
Bier, dricka: ni ärver en faster

- spilla: ni ärver en moster

- 
gurgla sig m,edelst: ond bråd död

Biskop, springa i kapp med: religiös
kris

Blodiglar, jaga: ni blir bekant med en
barnsköterska

Buller, se Huller

C, ta, mycket tråkig händelse
Crtroner, se ätas: ni tår många döttrar

Dadel, tro sig vara en: otolkbart
Daniel, tro sig vara: det ligger ett lejon

under sängen
Dam, se joddla: ni vaknar glad
Duellera: er hund är olycklig
Död \vara: franrtida förverkligande av
Döv / dessa tillstånd

f,Iefanter, skära med gula haklappar,
se: långt och lyckligt liv

En luden spindel betyder 40 års olycka
Englar, samtala med: rationaliserad

själavård
Epa: huslig lycka
Eva, heta: tur i kärlek
Examen, se Halshuggning

pan, säga fy, är mycket mänskligt
även i drömmen

Fikon, odla: någon smickrar er
Fisk, rensa: söIigt arbete
Flicka, se gråta: söligt arbete
Fläsk, sälja eller äta: obetydliga skatte-

lättnader
Fängelse, anlägga: genom tidig start

.en snar början
Fötter, många smutsiga, se: komma på

bröIlop

- ha sovande: moralisk dekadans

Galoscher, köpa: barometerfall
Genera-ler, se: en anskrämlig syn
Groda, hoppa: tyder på konflikter i det

undermedvetna
Gud, tala med: oväntad händelse
Gödsel, sprätta: ut till landet, ut till

fåglarne!

Huo"", tänka på: ni kommer att upp-
nå en fanta"stisk ålder

Halshuggning, utsättas för: glöm icke
den lille Tulo

Honung: se Fläsk
Horn, få: ni har en framtid inom bleck-

bi åseriet
Hänglås, ett olåst, se: arm- eller ben-

brott
Höns, slakta: förestående spårvagnsresa

oe

DRGh/flEGH-KARtrN
en titen DR GtsflTOH-KARE
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Illt;;;lx) ni frvsel om fötterna
Italienare, slå3s med: lotterinit

f(annibaler, samtala med, se Adjunkt
Kille, spela, se Skägg
Korv, steka: zigenare kommer att korsa

er väg
Krokben: utlandsresa
Krusbär, äta: huslig lycka

f-andshövding: dåIig vårsådd
Liktornar, ha: större arv från Belgien

att vänta
Läkerol är alltid den lilla öronläkaren
Lärkor, äta: genom ett flitigt sparande

blir ni fattig
Lök, äta: långt och lyckligt liv
Löständer: huslig lycka

Mug", stor, rund, ha: se Brehm, Simon
"Djurens Liv"

Mask i äpple, finna: lotterivinst eller
bussolycka

Mjöl, äta: bli ansatt av argsinta ford-
ringsägare

Militärer, höra skräna: för.bliv ni lugn
Myror: ni kommer på andjakt
Måne: betyder en väldig massa saker

Naglar, ansa: uppehållsväder
Navlar, se många på en gång:

framgång
ständig

Nattetid promenera: långt och lyckligt
liv

Neger, möta: dystert möte
Nysa: höra jultomtar
Nötter, skörda: förträngda komplex

Ql*ion, heta: dumt
Ollonborrar, skämta med: se S. Freud,

"!s1 Wlt2", 190,5
Orgel, bygga, se Fängelse
Ost: komma på b,egravning
Oxar, se Semlor

Pasiejer, baka: kroppsiig styrka!
Peruk, förlora: otur i kärlek

Pilgrim, vara: ni bör leva ett tillbaka-
draget liv (t. ex. på Påskön)

Plommon, gula: krigsutbrott

- 
ännu gulare: fred

Polissyster, se gråta: ovarsam framfart
på något område.

Potatis, mandel-, så: förbättrat rykte

f,lembrandt van RiJn, Elarmensz
(1606-6,9), holländsk bonvivant, se:
tur

Rabarber, rabarber, rabarber, mumla:
tyder på djup sömn

Regn, se Galoscher
Rapa, se Vatten
Röka pipa: Iångt och lyckligt liv
- ål: ni kommer på begravning (er,

eller någon annans)

Semlo", köpa: undvik säIlskap med
militärer

Självmord, bli utsatt för: ni borde bli
]ärare

Skägg, långt, svart, vackert, ha: tyder
på god hårväxt

Snöboll, slänga: )

- mottaga: I snöbollskomplex

- tillverka: l
Stamp, besöka: långt och lyckligt liv
Sture, heta: oviss framtid
S,ömmerska, se sönma: betyder ingen-

iing särskilt
Sömmare inte heller

'f:e, koka: långt och lyckligt liv
Tennsoldater: osäker framtid
Troll: ni har trollkomplex
Tårar, se gråtas, se Pblissyster

Lfniform, bära: osäker frarntid,

Vatten I
Vermouth I
Whisky !nyttja: långt och lyckligt lir
Vin I

Vodka )
Väckeisepredikant, bjuda på smörgås

och öl: lindring i skärselden
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DEN *SOCIALE
i nqare svensk litterstur

7t{1ågra tankar aa B. C-n

Asocialitet 
- 

det är oförrnåga eller ovilja
att inordna sig i ett samhälle och uppfylla
elementära borgerliga plihter. Den asociale
står (eller ställer sig) utanför samhället. Så-
dana figurer finns det några stvcken i nyate
svensk litteratur.

Låt Selma Lagerlöf få börja. NIen tro inte
att jag vill kalla henne en de asocialas dik-
tare. Därtill var hon alltför romantisk, allt-
för rädd .för verkligheten 

- 
hon såg bakåt.

Hon berättade små vackra sågor på en prosa
som än i dag lever i kraft av sin omedel-
barhet, men hon berättade inte så mycket om
verkligheten. Men ändå har hon i Gösla
Rerlings saga fört in några typer, som utan
ått vara direkt asociala, har fått asociala
drag. Kavaljererna på Ekeby levde inte för
sitt samhälle, för sina yrken eller för sina
farniljer'. Deias liv var för en dag. De roar
sig 

- 
far på jaht efter de vildaste djuren,

stället till med jättelika dr5,ckeslag, enleverar
kvinnor, bygdens skönaste och mest åtrådda.

Naturligtvis slutar det hela med att ham-
rarna åter dånar och vittnar om arbetet på
Ekebv bnrk 

- 
vern hade väntat något annat?

Men hade Selma Lagerlöf inte redan gått {ör
långt? Hon hade ju dock berättat orn hur
lnön höll kvinnor i sina armnr - kvinnor',
som odågor som inte ville arbeta rövade bort.
Sådant var farligt att l:erätta om då 

- 
är

det nästan nu också. Varför skriade inte sam-
tiden ?

Ack, det val ju bara en saga. Inte en sega
som Andersens, som speglade en verklighet,
utan en vacker, menlös berättelse. Därför, och
för att Gösta Berling bara hade goda egenska-
per innerst inne, och för att alla de andr.a
kavaljerernas inre var lika bra 

- 
och halvt

- som hans, förlät rnan dem, kom att älska
och söka likna dern, i sina drömmar. Selma
Lagerlöf var på många sätt stor 

- 
sin styrka

hade hon inte i det psykologiska.
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Kolingcn 
- 

Albert Engstriims shapelse -står utanför samhället i så gott som alla :rv-
seenclen. IIen hal inget arbete, tjänar inga
pcnsnr', lnen snusar och super. Han älshar
brännvin '-- det illustrerar han när han som
vittne påstår, att den som har en ouppdragen
flnska i ficl<an inte kan ha begått,självmord.
Han hatar arbete 

- 
det visar de tre kolingar

sorn utbrister' 
- 

clet är humoristiskt men det
finns lidelsefullhet i denna vädjan:

Goa herrskapet, hjälp tre stackars
olyckliga som varken är blinda eller döv-
stumma eller någonting som en hederlig
människa kan leva utå'.

Varför bojkottade den stora svenska all-
mänheten inte Strix? Varför köpte rnan den,,
läste oeh skrrttnde?

Svaret finns i de två exemplen: Kolingen
var lustig. Han ställdes ofta i opposition mot
iimbetets män, dem vi alla i våra tankar
vill se smädrde, dem vi alla i verkligheten
bocknr så vackert för.

Kolingen är i grund och botten en stackare
som man skall tycka synd om. Han har då-
liga kläder, ingen fast bostad, inget arhete
och (nästan) bara brännvin att leva på.

Så blev han en älskad folkfigur'. Ingen
märkte att han var en. proletariatets protest
mot de rikas klassamhälle, att han hör till
clemokraliens gestalter. Inte .de som fann
Ilononr osmaklig och därför' inte köpte Strix

- snohbrrna 
-, ej de som låste .om ho-

nom. . .

Vi går fram till 1932. Det är bl. a. Bombi
Bitts, den svenske Huckleberry Finns,
år' i svensk litteratur. Piraten, senare tragi-
ker av s'tora mått, gladde oss med detta bus-
frö. som ,inle vitl gå i skolan och som vlr
en förbjuden lekkamrat för alla lydiga gossar
och som därför var den mest eftertråktade
vännen. Bombi Bitt gör som han, vil.l 

- där.
har vi den största avundskällan för hans

I

I

i
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kanrlater 
- 

och gel så de pengar som han ologi förståelig, ty den värnar något över
fått efter "drömmen" om kyrksilvret till Nils allt arinat: människan. Den har vuxit fram
Galilö. en skojare, men en äventyrlig. Bombi ur ångest, och den är sin generations för-
Bitt asocial? Lite grann kanske. Men mest tvivlade försök att lösa problemen.
är han ett busfrö. Vi som berömmer 30-talisternas frihets-

Dessa asociala typer har haft sina förso- patos måste h1'lla Karl Vennberg när han 
-nande drag. Proletärförfattarna 

- 
en heders- med ett förakt för alla samfund som vill för-

titel - 
kom med figurer som var asociala - kväva den enskilde 

- 
formulerar sin asociala

men inte mer än Kolingen. XIen *- och det lösning så:
val det farliga 

- 
de val tendensfigurer allt- Srnita undan, gå ur vägen?

.' igenorn. Att Nordströms, Kochs, Anderssons Ja.
" och 30-talisternas litteratur var stor konst Lägg:r ut fr'ån valje strand,

såg man inte då - bara att den försonande komma på förtrolig fot med varje våg,
humorn spetsats till ironi, som vände sig, öppet välja flykt och avdrift.

I inte mot ämbetsmännen med små "hjärtliga"
l' svinhugg; det hade man (:cle som inte är äm-

betsmän) nog kunnat tåla. Men viika var det
som hånades, fångades på ironins vassa nål?
Det var borgarna 

- 
"vanligt enkelt, hygg-

ligt folk" alltså. Att en prolbtär'inte vill låta
dem ha sitt skvaller och sina futtiga intres-
sen för sig själv, det var för grovt.

Också såg man bara det råa, det fula 
- (Fgra hjul jrirn mot tud skenor jfun.)

inte, för att citera Fridegårds Lars Hård, hur
den asociale, med bibehållen stolthet, tack
vare sitt frihetsbegär, sitt trots, kunde höja sig Kunskapens spårvagn mot Intet.

. ur förnedringen, som generationer hjälpts åt Teknikens skapelse rymmande vetskap.
I att gör'a tung och stor, och se hur "en viltl Vetskap är visdom samlad
] blom-a växte upp av eländets sophög". från tusenåriga förfäders hjärnor.

Nej, det ville man inte se. Man kände sig,
i 'som kusken och hushållerskan i Lars Hård Stig på kunskapens spårvagn!
I förorättad. Man liände sin auktoritet för- Den leder till Intet. Till Intet

svinna, man ville hämnas och vinna presti- av teknisha medel framskapat.
gen igen. Det lyckades inte. 30-talisterna har Den leder dock nånstans 

- 
till Intet.

I visat oss, att litteraturens uppgift är' inte att
I berlitta om det bestående, fult eller vackert, Vad får man av kunskap?

t bättre. De rev ner självgodhetens skrankor Vad får man av den inre tillfredsställelsen?
och förde, med några asociala individer som Ett lugn eller hunger efter mera!
språkrör, på allvar in demokratien i svensk
litteratur. Sen får man ära och makt, måhända.

P Vi som lever nu hal fått gåvan att förstå Och sen kanske tron att allting är gott.
detta. Vi bör känna oss tacksamma. Nu klan- Eller sha på materien man lita?
liar vi istället på några asociala 40-talister De båda leder dock dit --_ till Intet.
sorn bekånner sig till "tredje ståndpunkten".
'Iy asocial kallar vi den som vill smita undan Stig på kunskapens spårvrgn!
och inte ta någon ståndpunkt i världsfrågor- Bliv hetsad ta del :iv cless last.
na. I)ess4 diklare har f. ö. också visat att de l(unskapens nedtvingade fruktel
inte kan och vill vara annat än konstnärer'. står en i halsen. \iad nvtta?

Låt mig slir fast: När tledje ståndpunkten
för till kommunisterna, blir den fallig och Det leder ju dit - 

till Intet.
skall bekåmpas. Men annars är den som ide- L.

VAD NYTTA?
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POPULARVEIENSKAP
Jag ämnar nu att rned några välsvarvade

elementär'a fraser beskriva de musikalisk:r
instrumenten, och hoppas jag, det alla, såviil
lekmän som iche, skola mäkta att ur denna
liortfattade och lättförståeliga beskrivning ut-
hämta de nyttiga kunskaper, de däruti äro
förefintliga, och är jag av det hoppet, clet
ingen skall bliva missnöjd i sitt sinne eller
ietthörnsur-ochtjurande, samt, för att ingen
av den knivskärande ungdomen skall bliva
olyclilig, utlovar jag att rnöjligen återkornma
med brulisanvisning och deskription av de
hirulgiska mordreclskapen-instrumenten en
annan gång.

Efter dessa inledande rader slänger j:ig
mig nu med oförskräckande mod rakt mot <Iet
ämnade ämnet.

Man plägal indela de av fru X{usica statl-
fästa instrumenten uti stränga-, trädblås-,
bläckblås- samt bominstrument. De 1:stnämn-
da indelas vidare uti hamrande, stryk- och
knäppta instrument, vilka grupper därefter
var för sig indelas uti instrument. Låtom oss
nu närmare åsyna några av de viktigaste in-
strumenten.

Fiolinen eller. violen är i bestående av err
renässanslåda av synnerligen runt tilltagna
former. Den är vidare som sig bör utrustad
med en hals, men på denna sitter i st. f. ett
huvud en snäcka! Ä lådan är dessutom upp-
byggt ett stall i antik form, av vilket dock en-
dast ena kortväggen är kvarsittande. Från
snäckan över lådan via stallet till violens
andra ände äro överspända 4 st. strängar,
vilka äga en viss obehaglig benägenhet att
avgå vid de rnest oanade tillfällen. Violinerna
äro i olkestlar uppdelade i 1:sta och 2:dra,
vilket endast innebär att de första åiro shick-
ligare än de andla. För övrigt finns i fiolin-
klassen Viola (här. ej åsyftat jätteclamen med
samma namn) , som är något större än violen,
varför den, där spelar å en dylik, måste vara
konstruerad med särskilda aparmar. Beteck-
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nande för dessa två nämnda redskap är, det
de spelas under hakan.

Nästa fiolinella storleksordning kallas viol-
on-cell, vilket torde vara engelska och fritt
översatt bet5rda Viola-på-litet-rum, vilket kan-
ske inte plecis är' så träffande. Detta instru-
ment kallas även cello vilket betyder cell.
Cellon är vida större och rymligare än violen
och hålles därför lämpligen fast mellan spe-
larens knän i st. f. att inkilas mellan dubbel-
hakorna, ty hölles den icke fastklummen, kun-
de den finna på att gå eller ev. springa sin
vä9, ithy den är född medelst ett ben, som
kan växla i längd.

Det största och imponerandesta i violväg,
kallas kontrabas {:motbas) och sitter när.
den åspelas i spelarens knä, ehuru den är av-
sevärt hårdade konstruerad än de feminini-
teter, vilka där eljest pläga sitta.

Sammanfattningsvis kan sägas, det fioliner
för det mestaste spelas medelst en stråke av
hästtagel från vita hästar utom kontrabas-.
stråkar, de äro dammiga, och kunna samt-
liga fioliner brukas såsom knäppta instru-
menter. Jag vill i detta sammanhang påpeka
det alla sådana vanartiga uttryck såsom "att
gnida fiol", "klia fårtarmar", "fila", "såga
fiol" m. fl. äro förkastliga och missvisande,
och icke anstå en folkbildad person.

Övergåoms till pianot respektive flygelen,
vilka bestå av lådliknande ren-essens-kon-
stmktioner, den förstnärnnda absolut Iådlik
(icke : lik i kista) , den sena av mera svängd
karaktär. I dcssa lådor finnas magsor av
strängar av oerhörd veltikal respektive hor.i-
sontal längd. Å tangentbordet äro ömsorn
svat:ta och vita tangenter anb.ingade (dessa
tarrgenter icke matematiska) , de vita avsedda
för' iildre personer, de svarta'för' barn med
smutsiga fingrar. Dessa tangenter stå i direkt
förbindelse genom hammare med strängarna,
och sedan får ni minsann själva räkna ut
resten.

(



!

Vi hava nu kommit till knäppta instrument,
vilka bl. a. kallas luta, banjo, jazzbasviol, bal-

ialaika, gittar, leksaksmandolin samt harpa,
ja, ni vet väl alla vad en gammal harpa är?

Träclblåsinstrumenten äro flera. Först hava

vi då klarinettan, som består av en svart

iholkad trädgren med försilvrad grannlåt'
Detta rör lian efter behaglighet sönderdelas,

ehuru det då iche utsläpper samma musika-

litet som i sin helhet'
Fagotten liknar en kikare för långsynta

enögda och anblåses genorn ett å dess mage

fäst rör.
Oboen är ett lik av klarinettan, men låter'

mera ängslig än denna'
Flöiten år av ingen annans like. Sådana

avartel av flöjten som blockflöjten och vis-

selpipan kunna ej pårähna att bliva uppr'äk-

nade (fastmera utr'äknade) i dettn sarrman-
häng:rnde och piccoloflöjten är så obeskriv-

ligt liten att den är obeshrivlig.
De bläckiga instrumenten är'o följande:
'frumpeten, som kommer en att åtänka en

åt en sjålv ämnad fafar.
Valttornet som är snurrigt och i vilken man

vid begagnandet instoppar högra handen och

hälften av högla armen, vilka emellertid lätt
utblåsas när man tutar uti instrumentet'
Valttornet kan endast spela Gubben Noa i
måll.

Basunen, som dels kan vara dragare och

dels klaffancle. Dlagaren skall trakteras ge-

nom drag och den klaffande genom klaffar
som klaffar'.

Till sist men iche rninst hav:r vi bastutan,
som är så stor att ett stadsbud fåt hålla i
den medan man tutar uti den.

Vi hava nu kommit till bomiustrurnenten,
som äro av växlande slag och klämt. Pukan
liknar en gammeldags större kopparkittel
med överspänt fårskinn (ullen borttngen).

När man pukar å pukan skall man bomma,

ann:rrs bommal man. Trumman är cylinder-
forn-rig och bullrar.

tlingklockor, gong-gong, bastlumma, tri'
angel, rassel-rassel, kastrullock, tvättbräden,
äggskedal och andra husliga attilaljer, som

också äro eller används som bominstrument,
behöva väl inte närmare presentera sig'

Jag hoppas det Foki läsare lämnat Fokns
rnecl ytterligare kunskaper och tillfredsställd
nyfikenhet varför jag ber att få sluta. 'I'ack!

Nei min son, icke sö!

-p-'
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Informationsministeriet pfesentefar infor turistsäsor

BESOK TIJRISTSTADEN K
Naturskönt belagen aid en aa Saeriges dejeligaste ocb mest cbar

\TITH ENGLISH TRANSFORMATION
(Visit the touristing town Kalkenborg! Very charming placed at the side of a beautiful boat passenger)

Kort historik Staden är' grå av ålder och
letar efter'sina anor redan från den tid då
de första städerna anlades. Man kan inte
säga att K. är en av naturen byggd stad, då
allt som finns där är byggt av männisliohän-
cier, tegel och korsvirhe.

Flera kungar har passerat genom staden,
då ofta besökande det välfunna palatset Sov-
i-r'o. Så har den åven omhuldats av sådana-
gvnnare som hr Elich von Pomeranz (bf ) , hr
Christer af Bayreuth (h) , hr Albert l\{äklaren
(lib), Magnus Gåsebäck (k) och hr Simson
llagikern.

(Short story. It's an old place, very ver.y
old. There has passed manv kings, and also
a few other persons.)

*,

I{ommunikationer. Kälkenborg kommuni-
cerar med såväl närmare belägna som mindre
benägna orter. I)en äger tvenne jdrnbanestct-
tioner. Inkomst- och utgångstid är för dem
sorn önska byta tåg på samma gång.

Ståtliga ångdrivna farkoster, till utseendet
kubiska, befrämjar den våta samfärdseln rnetl
grannlandets stad.

Det är en t4gpnde syn att få se deras rese-
när, kämpande efter luft och tryckfrihet.

Ett gripan{e skådespel utsätts man för vid
en promenad'i någon av stadens hamriar. Man
kan i allmänhet gå till vilken som helst och
bmkar ändå få syn på hamnens öcif, ett färg-
rikt intermezzo. Den kan blåsa rökringar.
Den kan tuta. Det sistnämnda gör den när
clen har födelsedag, vilket den på grund av
sitt veritabla hundliv har inte mindre än 230
gånger om året.

18

(Cornmotions.'hvo ironwavstations joins
the place to othel places. For going inside
the town there is some tracerockets, very fine
4nd dandy.

K. has a pearl harbour, from which is leav-
ing some ferrets, going on the water to the
Other side.) 

:i:

Srud rd hete r oc h minne s mdrk, nt
TORNET, en gammal kvarleva. Består av

en rektangulär anhopning av tegelstenar, ho-
pade på varandra och sin hotten. Förr hörde
nrrn därifrån ner folk, numerlr kör man upir
dem.

HASSE JAKOBSSONS HUS, en gammal
hvarleva. Ibland håller där en föredragshål-
lele 

" 
föreclrag för vaktmästaren, som sedan

går hem. IJuset är byggt kols och tvärs.
KONSTMUSEET, en gammal kvarleva. Det

innehåller en vaktrnästare samt några färg-
lagda tavlor. Musöets egen tavla, en stor sak,
är tyvärr för tillfället till utlåning.

RÅDHUSET, en gammal kvarleva. Ett kon-
ciliant hus, som med sin storståtliga molnom-
susande kampanil är en läckerhet för staden.

ETT FLERTAL MQNUMENT OCH STA-
TYER, gamla kvarlevc,r'. Placerade inne i par-
ker, som trafikdelard!'o. likn. kan man hart
när inte undgå att se dem någonstans.

(Sights and memorial marks:
Thc Tor,,r.er, an old thing. High and foul

corners. 
- 

An house; an old thing. With
sguares. 

- 
Art museum, an old thing. \Ä'ith

a man and five pictures. 
- 

The advice house.
With a high tower and a rvatch. 

- 
Figurines

and status. Quite a lot.)
i



ngen L952:

..Sfadens Vapen.
Lir en medeltida uapensamlingl.

Olf entliga nölen. Då kälkingborg:rrna är ett
glatt och glarnmigt släkte, har rnan sörjt för'
deras nöjen.

Fem rilttiga KINEMATOGRAFER finnas.
Vintertid ha de öppet ett par timmar i sträck
och la då ernot betalande åskådnre. Dems
program offentliggöras i tidningarna för den
intresseråde genom berömmande recenpioner.

MUSIKHUSET är' ett stort vitt hus, i,vilket
t'lera gånger om året gives offentlige konser-
ter'. Dessa lär vid några tillfällen hä besökts
av upp till 30 åhörare, vilket visar att kultur-
livet har djupa rötter i kälkingborgalnas
hjärtan.

par teaterpjäser med medVerkande i alla
åldr.ir. Tealern har tykte i plessen och en i
förhållande till sin storlek stor publik.

(Official fun. F-ive cinematographelocals.
Different progr:rms. 

- 
The musician house.

Usually n'ith 30 players and 30 listeners. -The big theatre. A small place where they do
what they like to.) 

*

Var iita ot'lt lttrr sttue'.' ,l<t, på något ov sla-
dens rnånga hotell, bägge belägna vid. Torget.
Till ljänst för tulisten är deras tt:rmn la
hostelle grandiose och Hotel Maulbert. Bägge

två är enastående i så måtto att de är' de enda
med dessa nemn i hela staden. Man sover här'
bra odh som hemma, på förmiddagarnä. Xfan
kan är'en bli förplägad med mat på dessa

ställen mellan 15 och 21, kl. o. kr'. för billig
sådan.

Vid andra tidel får rnan besöka något av
stadens cafös noirs, öppna hela dygnet från
kl. halv nio till åtta.

(Where to eat and how to slip? On one of
the hotels yolr can eat many genuine Swedish
courts, q'hich rvas already tasted upon by
the Vikings. Also you can change dollars, if
)ou vc got any.)

.*

Bntl oclt hulsa. Längs stadens nolla och
södra strand finns ett antal badhus, vilka
gratis får' hegagnas av :tllu och enva.r, som
erlagt sin avgift. När det är'vackert väder är'

clet rnycket förståndigt att bada här, för där
finns då så mychet folk r.unt om alla att det
inte blåser på någon.

I{älsobrunnar finns även på ett par platset'.
Framför allt förtjänar alt nämnas den vackla
källan i Brunnslösa och den gedigna Sur'-
brunnskällan, utanför Uh'iceharnn.

(Bath and Greet. If you u'ant to bath, onll'
do it. There are namely a couple of places
rvith water.)

+

Qmgiuningur och förstrider. Omgivningen
sträcker sig framför ellt åt norl och besöks
där' ofta på grund av sitt vackra läge.

Förstäder finns flera stycken, små i öster
och ett flertal stora 18 å 72 mil norrut.

(Surroundings and -burbs. The waste sur-
roundings.are beautiful and often visited tr.v
the customs. Surburbs are severe, small and
greater.)

Kommunicering med större orter (endast
för svensltar).

Denna (se rubriken) är stor och omfattan-
de. Det går t. ex. utmärht att resa med fl1'g
till Bagdad från Paris, när man väl tagit sig
dit.

Ovriga upplysningar lämnas av polisen i
staden (e4peditionstid 10-11, middagsrast
16-17).

*

ALKENBORG!
anta sjö- och båtpassager

rfengu f6l,rrus"
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Gossiär'overkets Konstförening står inför ett
ganska märkligt iubileum. Då vi startade vår
verksamhet 7944, vägad,e vi knappast hoppas
på att den första konstutställningen på teck-
ningssalarna skulle följas av årliga Nyårssa-
longer. Emelieltid kan vi idag konstatera att
förhoppningarna infriats, och att 1944 års ett-
femmor under hela sin läroverkstid varje nyår
matats med god konst från Skåne, Dalarna,
Västerbotten, östergötland, Blekinge, Hälsing-
land,, Värmiand och Södermanland. Vad kan
19,52 års nybakade studenter från gosslärover-
ket mel begära då det gälle1 umgänge med
svensk nutidskonst. Vår styrelse är förvissad
om att den vitmössade skara, som om ett halv-
år går'livets skola till mötes skall förbli den
starka bastion mot vilken dönknackarkonsten.s
Iurendrejare skall sarga sina pannor. Även
kommande studentkullar skall sluta upp kring
de fanbär'ale som kämpar kampen för den goda
konstens och kulturens befrämjande.

Sörmland heter sålunda nyårets konstkapitel
på "gossis". Provin.sens gästande grupp inrym-
mer ej blott goda målare, utan 14-manna-
falangen kan även presentera pionjärer inom

" Httllorna". Oljemcilning au Karl-Göte, ;son Sernius.
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Manshuuud i masurbjörk au
Erik Sand.

trägravyr och etsning. Skulpturen
blir även starkt representerad med
tre konstnärer inom både kyrklig
bildkonst, kerainik och dagsaktuell
radikalism i brons och konstgöt.

Någrra speciella namn bland sörm-
länningarna skall vi inte trötta lä-
saren med, men däremot vill vi po-
ängtera att det väl sörjts för att
kontakten bibehålles mellan konst-
föreningen och föregående sju land-
skaps utställare, Skåningarna kom-
mer därmed inte att utebli, och
gruppens fem med,lemmar äro tillika
samtliga debutanter på Nyårssa-
longen. En av dessa kommer säkert
att känna sig speciellt hemmastadd
alldenstund han inte för så många
år sedan lämnade vår skola med
högsta teckningsbetyg på fickan.
Vem den numera helskäggsprydde
och vittbereste f. d. skolpågen är
skall vi inte röja, utan vi önskar El
i stäIlet välkomna upp på utställ-
ningen den 19 januari, där många
angenäma överraskningar väntar er,

-ck.
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FANGAR BLAND GYCKELBILDER Denna rnedelklassmentalitet
som inte hal råd
att lägga två kronor
på en bra film
sorn inte törs ids
slå sig lös
för det det
kräver liksom
llclier man
sri rnycket för'albete ( !)

så mycket pengår'
så m1'cket tid
och klal'ter.

Så låt oss
sitta hemma
i varje tnorgon bortsopatl
spindelväv
som ändå finns kvar
i spruckna lampskärmar
sorn ska förnyas
vid Resias realisation.
Så låt oss
sitta hemma
och uggla
och gäspa
och vantrivas
och grymta
över ungdomens
sedeslöshet och nöjesliv
(och avundas
och glömma hur det var
ått vara ung
-- ofattbara tanke:
att de varit unga!)
och prata tjata
om likgiltigheter.
Så låt oss
sitta hemrna
och plåstra med frimärkel
en enda liten
likgiltighet
sköter sitt yrke
kanske plikttroget
men sover
i stagnerad ljumhet
Törnrosasömn.

- 
rusande hitochdit

sarnlar mängd dbtaljer
upplevande st;'ckevis
de småbitar
vi kan tillgodogöra oss.
Löst hänger något
som kallas lyclia
på bitatna.
'I'appar vi en bit
trppar vi lyckan
Nlångfaldiga stycken
mångfaldiga olycksrisker.

Ranka Iabila småbitar av liv!

Vi fångar bland gychelbitar!

åt

STAGNERAD LJUMHEI

Denna snålhet slöhet
som reiar en så förbannat.
Denna tjocka
kompakta dumhet
som inte
han göra något
utanför det inmtade
utöver det vanliga.

åT

TVA D IKTER
OV

Korl Hellquist
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IIG LYITI
ETT fII{GER

froms ov Redoklören

Allt sedan Cugnot har det varit förenat
rned ett visst mått mod att sätta sig i en bil
och kraven på denna cgensliåp har stigit
både med tiden och bilarnas utveckling.

Liftale måste vara modiga. De som på-
står'sig ha internationell erfarenhet av sitt ge-

bit flamhåller gärna det vanskliga i att lifta i
Sverige och menar. att utlandet är det enda
tänkbara verksamhetsområdet. Särskilt Eng-
land rosas fiir sin exemplariskt inställning
mot gratisålialna och det berättas de mest
lantastiska historier on detta drag av den
engelska nationalkaraktären, t. ex. att rnan
hrn få skjuts [. o. m. tttcd utryckande
branclbilar. f)etta är mycket rnöjligt för jag
har de bästa tankar orn hrittisk gästft'ihet.

Att clet är lätt och lättare i England än här
är också troligt. Därmed inte sagt att Sverige
är ett omöjligt land. Det går faktiskt att ta
sig till Stockholm från Skåne på mindre än
ett dygn och har rnan tur tar den inte ens

så lång tid. N{en det har man mera sällan.
Jag startade en rnåndagskväll i augusti med

två regnrockar, två .ryggsäckar och en ask

Philip Morris. Ju fler ryggsäckar man hal
desto mel liftig ser rnan ut och har större
rnöjligheter. Paraply är nog inte att lekotn-
rnendera, visserligen har rnan också då stora
möjligheter', men inte till lift.
'Efter ett femtiotal resultatlösa vinkningar

fick jag n:r 1, en .ung man vars väg endast
till 3 km sammanföll med min egen men som
önskade lycka tiil och tog i hand och bad
n ig häIsa till Stocktr.olm. Där hade han varit
en gång, påstod han. För' nästa bil behövde
iag ingalunda vifta femtio gånger, knappt
tio, beroende på :rtt lrrlfihen hade hunnit att
avta något. Sjr,r timhar efter min avfärd från
Ilälsingborg befånn jag mig i höjd med
Ästorp, tinder vilken tid jag hade lurat lite
i en lada, vilat på några kärval vid vägen
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:uunt lvl:rgt ett koltare besök i en varm men
lysligt obckviinr glisstia.

Sorn ingen annalls växlal liftarens sinne-
Iag, det pendlar vålcls:unt mellan sjuhimla-
glädje och svart hopplöshet. När man gått
en mil och endast haft rnånen att tala med
överväger den senare sinnesstämningen och
man funderar på att ta tåget hem cller att
lägga sig i ett dike och bara sova eller-att ta
plats mitt på körbanarl. Skulle någon viig-
farare uppenbara sig så måtte han väl åt-
rninstone stanna då.

N:r två \'ar en sömnig smålänning som kom
dilelit från kontinenten och i vars lilla Re-
nault jag kröp ihop för att tänka vackra
tankal om de svenska bilisternas oegennytta.
Nlannen var som sagt mycket trött och fick
stanna en sex sju gånger för att hvickna till,
vilket jag med tillfredsställelse såg att han
gjorde varje gång. Med honom kom jag ända
till Jönköping. en stad som jag för denna
saks skull tycker bra om. Detta kanske ock-
så berol på att jag passerat den i tät tjocka
både på upp- och nedresan.

Somliga liftare marscherar så lite sorn möj-
ligt och tar plats på den fläck de blivit av-
stiäIpta, unclel clet de sittande inväntar nästa
lägenh.et. Jag hade emellertid ingen lust att
sitta stilla och hann en bit bortom Husquarna
innan n:r 3 uppenbarade sig, för en gångs

shull en lastbil. En mycket smutsig lastbil
och en inte särsliilt lenlig förare sorn bröt på
finska och hade en säregen kurvteknik. H.ela
södra Vätterstranden, en av södra Sveriges
mest kuperade vägstr'äckol forcerade han un-
der konstant gastillför'sel och ganska omturn-
lad ramlade ieg ur den garnla kär'ran.

Det finns ingenting som hindrar att en en-
sarn dam tar upp gratispassagerare, men det
iit inte heller vidare vanligt. En nikotinför-
giftad göteborgska plockade i alla fall upp
rnig strax därpå. Hon hade badat på Pålsjö-
baden i Hälsingborg för tre år sedan, hade
en bror som var professor samt visste var
det äldsta päronträdet finns i Gränna (det vet
jag också nurnera).

I Vadsten:r, en förtjusande plats, bytte jag
till en halvtäckt epatraktor och en förare som
val m1'cket vand vid sådana där som jag.
Han körde cmellertid av stockholmsvägen
utan att jag visste det och släppte av mig
först vid Motala.
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Efter en liortare paus blev min siätte lägen-
het hejdad.

Den bilen var endast avsedcl för två
åkande och då det dessutom saknades möjlig-
het att lårsa dömarna fick rnen hålla sig i
latten för att våira på den säkra sidan. Ge-
nomsnittliga hastigheten för denna färd på
de svenska tvättbrädena hölI sig rnellan fl5--
100: km/tim.

Besättningen bestod av två yngre knalr-
hanar iklädda full lädermtndering. På deras
intressen kunde man inte ta miste, tre fjär-
dedelar av vindrutan var fullklistled med
speed'rvryemblem i hrokiga färger.

Sen blev det mörkt, både på himlen och
mitt sinne. J:rg kan halvannan mil :rv öster-
götlands väg utantill, en sträcka sorn är
mvcket ödslig och inte drar genom ett enda
samhälle och som är förbaskat dryg att gå.

Efter att ha tillrvggalagt denna väg i dugg-
regn, helvmörker och med leran. stänkande
högt över tofflorna kan det inte undvikas att
hurnöret sjunker en smula. Desto mer för-
bannad blil man på de bilister som över-
lägset besvarar ells viftningar med ett upp-
och nedvänt tumtecken.

De hal ju helt naturiigt inga artighetsför'-
pliktelser mot sådana parasitel som liftare,
rlen rnan k:rn inte hjälpa att man blir för-
argad på den sortens bilister.

Jag hade nästan gett upp hoppet att kom-
ma vidare på den ödeväg jag vandrade clå
slutligt en tanlibil långsamt dök upp i dim-
rnan och gnisslade in. Några anspråk på he-
kvåmlighet får man minsann aldrig ha, den
här oljevagnen var en vådligt skramlig sali
med föralhytt stor som ett kök i en rnodern
tvårumslägenhet, hårda säten och drag som
var besvärande.

Belysningen var mycket bristfällig, och vi
susade iväg fyra mil på enbart parkerings-
ljus, fördelat på en strålkastare. Mannen
hade bråttom att komma hem till Linköping,
han skulle visst på bio på kvällen och jag
försökte förgäves få honom att uppskjuta
detta till nästa dag.

Efter Linköping gick det utan längre mel-
lanrum till de andra köping-städerna och efter
en långsam färd med en småvagn under in-
hörning, och medelhastighet 25 km/tim, var
det inte lång bit kvar, bara arton mil. Det
dröjde någon timme till min tionde vagn,

men i clen hade jag nästån obegränsade möj-
ligheter att sträcka ut rnig. f)en mätte näm-
ligen åtta meter på längden och nästan lika
m-vcket i de andra dimensionerna.

Den och chaufför.en var ungefär. jåmnåriga
och var båd:r lika duktiga i att forcera upp-
försbackar. Jag somnade med detsamma, till
stor förtret för gubben som hörde till den
hategori förare som fordrar att passagerarna
skall vara utbildade varitdaltister och timme
efter timrne kunna dra historier som ingen
hört för'r.

Då jag vaknade på Nor:rmalm var mannen
också både sömnig och sur. Fordonet visade
sig då också vara en buss från tidigt tjugo-
tal, och bemålad med ordspråk och svenska
ilaggor. Samma buss hade jag en månad
tidigare träffat på i Frankrike med last av
turist:rncle kypr-ile från Eskilstuna.

För'ulen skilde sig fr.ån alh de rindlir ge-
nom att han var den ende som tog emot etr
cigarrett som tack. De andra hade på denna
punkt visat ett gemensamt drag, de hade
samtliga varit mycket måna om att deras pas-
sågerare skulle röka ihjäl sig. Att alla dess-
utom brukade Rohin Hood är ett drag som
kanske 'l'obaksmonopolet kan vara intres-
serat av.

Som några andra intressanta punktel skul-
le jag vilja nämna:

aff de flesta bilister man möter skall åt
rnotsatt håll och har minst fem åkande,

afa man alltid kommer fram. även om del
tar lång tid,

att man om man har ett fast mål inte skall
pausera utan vifta på i ett, även . om det
skulle ta tre ä fyra dagar; ulan sover så gott
vid framkomsten.

cttt de kontinentala rnammutlastbilarna
nästan aldrig tar upp landsvägsfolk,

nff en taxichaufför i Solna däremot gärra
gör det varvid taxametern slås ifrånl
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EYVIND JOHNSON
OM VAR

SITUATION

Eyvind Johnson är i sina senare böcher
humanist. Krilon, Strändernas svall, Dröm-
mar om rosor och eld, alla behandla de sam-
ma pr:oblem: mänskan i en situation där hon
måste välja. I alla tre verken ställer sig per-
sonernå på det rättas sida: Krilon i kampen
mot Staph, Odyssevs mot friarna och Grainier
rnot sina fiender, sanningshatarna. I alla tre
verken ges bestämda anvisningar om hur vi
sklll handla.

Så sker nu inte i Lägg undan solen. Den
visar vår' och vårt fosterland Europas situa-
tion just nu, vår oförmåga att se vad som
är rätt och framförallt, en pik rnot existentia-
lisrnen, hur omöjligt det många gånger är' för.
oss att välja. IIur vi skall kunna klara oss
ur den belägenhet sorn är vår'; på den frågan
Iian Eyvind Johnson inte ge något svar. Hans
optimism finns där, men mest är hans nya
b<lh präglad av de agerandes olo och vill-
rådighet.

l\{an kan påstå att den är en fortsättning
på den storartacle romanen om Klilon. f)egs
sisla sidol var ljusa, segern var vunnen, men
slutoldcn visade aningen om något komman-
<Ie mörkt. Det är ju på X{älaren och Kril<rn
lyfter sitt ansikte, detta så gripande beskriv-
na ansikte, mot himmelen, mot molnen som
homrner, och minns hur ofta det brukade
regna midsommarafton. Ja, segern var vlrn-
nen, men nya onda makter skulle snart kom-
ma fram. Och i Lägg undan solen möter oss
några mänskor sonr är offer för. politikens
grymnra leh. De möter oss några timmar uppe
på en bergstopp, i en liten stuga någonstans i
Europa. I)et sker, kan man säga, inget förrän
på de sista femtio sidorna: då flyr de till fri-
heten. i\{en på de andra 250 har Johnson,
med all sin psykologiska skärpa och allt sitt
stilistiska mästerskap i några ögonblicksbil-
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Eyvind Johnson:

LAGG UNDAN SOLEN
Romqn 1951. Bonniers

der, i den obarmhärtiga solens ljus, beskrivit
dem i stugan. Där är t. ex. 6allo, revolutionä-
len som i likhet med sin skapare läst Krapot-
kin och som tycks ha haft salnma idealism
sorn Krilon: ha haft, ty han stannal när de
anclr:r bryter upp kval i stugan. Han går un-
der, och, kanske, med honorn också den Olof
Johnson som var anarkosyndikalist. Livet
föres i stället vidarc av de andra och främst
av Jules och Silvia, ett ungt par, som, med
de andras raserade idealism och ett söndrigt
Europa att bygga på, skall bli den nya rnänsh-
ligheten. 

- 
Så småningom visar Johnson hul

alla, utom en, är släkt med varandra. Baln
som inte sett far och mor finner dem här;
kvinnor och rnän som haft förhållanden och
skiits för' en annans skull rnöts här. Så vill
författaren visa, att vi alla är förenade kr.ing
de stora problemen. Och när han säger lägg
undan solen, är det väl just för att peka på
det viktigaste, det som angår oss.

En i stugan är den tyste iakttagaren *
I{enry Templeman Crofter Brace, teaterkriti-
ker från London, förfatlarens och vårt sam-
vete, sorn i längden inte kunnat stå ut med
att bara höra talas om allt lidandet i Europa
men som måste se det själv. Hans reflehtio-
ner är fulla av tvekan, och crofter betyder
inte för inte torpare: Brace liknar rnycket
Nlårten Torpare. 

-Europön Eyvind Johnson har talat och vi
måste som alltid lyssna till hans budskap.
Det är: Var vid gott mod. Det budshapet är
framsagt utan utropstecken, utan patos. Det
är bara ett yttrande "i förbifarten". Till
detta "var vid gott mod" har Johnson nått i
kamp med den tvekan, som utgör en så stor
del av bokens stämning, och som behärskar-
de flesta av vår tids mänskor.

Bertil Cauallin.



ST{INN- FOR EN

TINUTTE FOMMAR
En gråkall marsdag lämnade jag Lund.

bergs herrekiperingsaffär iklädd en splitter
ny shinnjacka. Då jag äntrade hojen slog det
mig plötsligt, att jag hade fel "underrede".
Till skinnjackan hörde naturligtvis en motor-
cykel.

När jag kom hem och tackade för skinn-
jachan, framförde jag även mina synpunkter
på ett passande "underrede". Föräldrarna
ställde sig dock alldeles oförstående. Efter en
tid beslöt jag att ta saken i cgna händer.
På banken hade jag ett litet sparkapital, dit-
kommet efter åtskilliga julaftnar och födel-
sedagar'. Flera gånger hade jag hört om hur
klok jag var, som sparade till en stor sak,
som jag önskade mig senare. Nå, dithän hade
jag nu kommit.

Bn dag kunde jag meddela familjen, att jag
var ägare till en knalr. Stämningen hernma
de närmaste dagaina är det inte roligt att
skriva om.

Sommarlovet började. Knanen forslades
tillsarnmans med en del flyttsaker på bil till
Hemmesiövs strand. Jag hade inte pequnier
till kör'kprt. Ingen i slähten ville beviljår mig
minsta liandlån därtill. På vägsträckor, sorD
inte underhålles av staten, får emellertid även
körkortslösa skinnknuttar lov att färdas. En
sådan autostrada var sandstranden mellan
Båstad och Halmstad. På denna tog jag mina
första skutt som skinnknutte. Härliga, djärva
och lustiga språng. Inte ens ett par skummes-
lövsbönders hårda kommentar bakom mig:
"Såna shulle det min själ vara skottpengar
på!" kunde hejda min vilda framfart.

En dag ltom min gode vän Gunnar till
badorten. Han ville försöka köra, och på en
folktom sträcka någonstans mellan Skummes-
och Hemmeslöv klev han på. ögonblicket
efter yrde han och knarren ohrkring i ett vin'-
Iande sandmoln. Med dödsförakL kastade jag
mig i virveln och fick tag i Gunnar, som

lyckligtvis kunde både stå och gå och där-
efter knarren, som inte kunde vare sig det
ena eller det andra. Det blev en tung färd
hem genom sanddjup stråt. "Vila gott jag
unnar harpan och min Gunnar." Då och då
susade en motorhoj emot mig. Knutten såg
ofta vänligt deltagande på min situation, men
spättorna var alltid lika högdragna. Det för-
hållpr sig nämligen så, att en skinnknuttes
ansecnde i en spättas ögon alltid står i di-
rekt proportion till cylindervolymen. Och
eftepsom min hoj är en g8 cc, är jag tämligen
charmlös. Min fader, som är en klok man,
skaffade sig på sin tid en Harley Davidson
på 1000 cc. Reparationen kostade mig b da-
gar i trädgårdsmästare Gustavssons morots-
land. Olyckor med knarren följde sedan slag
i slag och trädgårdsmästaren menade, att <Ien
största behållning av knarren var den gluncl-
liga utbildning, som jag under sommaren
fich i trädgårdsskötsel.

En dag stod bilen vid grinden. Sornmarlo-
vet var slut. Chauffören, som hjälpte mig att
binda fast knarren, spådde, att den skulle
$kramla sönder, innan vi nått Hälsingborg.
Hur rätt spådornen slog in vet jag inte, men
knarlen var' åter i olag, när vi korn hem.
Ännu, när skymningen föll, putsade jag tänd-
stiftet, för vilken gång vet jag ej. Då och då
stannade en skinnknutte med buller och bång,
för att ge mig råd, För varje gång öppnade
fru Andersson i grannfastigheten fönstret och
ropade: "Shäms ni inte drumlar! Jag skall
ringa efter polisen."

Nästa jobspost var avdrag på veckopengar-
na för kemisk tvätt av ett par gabardinbyxor.
Till slut tröttnade jag på knarren och beslöt
att sälja den. Jag var övertygad om spekulan-
ternas mångfald. Jag väntar emellerticl ännu
på dem, och är det någon, sorn reflekterar på
en liten fin kärra. så hal Fokus namn och
adress. SBR.
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Så, ser rnan p&,

DXTSTDNTIALIS1TDN
Mellarr.tore Fritjof (15 år) 'r,ar faktiskt
ganska långhårig. Man kunde helt dunkelt
skön.ja nedre delen av hans öron och hans ut-
seende skymdes titt och ofta av en ogenom.
tr'änglig hårridå. Fritjof ansåg det dock på
clet hela tåget vara rnycket behagligt med
denna rika man, han frös aldrig om huvudet.
När äldre damer med svagt hjärta och högt
blodtr5'ck understundom "tittade in ett tag"
till Fritjofs rnodel lämnade de henne alltid
mycket hastigt igen om Fritjof skulle råka
vara hemma och dristade sig att visa sig i
all sin hårliga prakt. Så småningorn, när även
nedre delen av Fritjofs yttre hörselorgan bör-
.jade ett försvinna för )'ttervärldens blickar
slutede Fritjof helt att tvätta ör'onen erned:rn
han ansåg det vara komplett onödigt att
ödsla tid och kraft och tvål på denna otrev-
liga vaskningsprocedur när ändå ingen kun-
de upptäcka orn den var utförd eller ej. Nu
hör'jlde också så smått Friljofs föräldrar på
ltt föreställa sin son nödvändigheten av ett
besöli hos belberaren. Men Fritjof ville alls
ej lyssna till dessa förvisso mycket vähnenan-
de antydningar. I{an förebrådde i stället å
det livligaste sina föräldrar för' deras dåligt
utvecklede ellet använda ekonomiska sinne i
del hnn frrrnhöll ntt hnn genoln ett ignorera
barberarens existensbei,åttigande endast upp-
hjälpte familjens ekonorni; hans fader slapp
för det första att utbetala sina få slantar till
hårklippning och för det andra att han (Frit-
jof) genom att låta håret stå orört ej behövde
inköpa mössa. Fritjofs förtvivlade föräldrar
liunde alls ej förstå Fritjofs ekonomiskt väI-
menande synpunkter utan tillsade honom
upprepadc gånger varje tlag att för Guds
skull låta ansa och reducera sin huvudpryd-
nad. F'ritjof tröttnade allt mer på detta evin-
nerliga tjat, men hans föräldrar blevo tvärt-
om allt ilsknare och till slut resignerade
stackars Fritjof för den omänskligt på-
trvckande övermakt han såg i sina föräldrar
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och besiöt sig för' att i all tysthet besöka den
klippande demonen på Storgatan.

Han gick med sänkt huvud till sin fader
för att erhålln de för hårklippning nödiga
slantarna. Fadern tittade förskräckt upp från
en bunt räkningar när Fritjof försynt fram-
stammade sin begäran. F-aderns ansiktsfärg
skiftade snabbt från gult till rött, blått, lila,
grönt, r'itt, svart, varefter det återtog sin na-
turliga färg igen. Sedan tog han hastigt av
sig sina glasögon och satte dem åter nervöst
rq:på näsan. Därefter tittade han stint på sin
son sonl om han ifrågasatte dennes goda häl-
sotillstånd. Sedan sken han hastigt upp och
upptog glädjestrålande en sedel på fem riks-
dller att vid anforden i Sveriges Riksbank
inlösas med guldmynt. liär' denna sedel över-
lämnats lusade den glade fadern till sin bättle
hälft samt omtalade för henne den uppseen-
de våickande gl:rda nyheten. Men stackars
Fritjof tog med sig sitt 'tunga hjärta samt
vandrade dröjandc till barberaren. H:rn tve-
liede en längre stund framför' dennes dör'r
men steg sedan beslutsamt in genom den-
salnrn,l (naturligtvis först efter att ha öpp-
nat den) . AII klippning avstannade när' den
sällslrnt utseende trr'iljof inträdde och stor'
tystnatl lade sig övel den församlade rnenig-
heten. illan hörde en knappnål falla. Bar-
belaren klippte femton gånger hål i luften,
snålog styggt samt gnuggade förtjust sina
händer. Därefter bugade han sig artigt för'
Fritjof och sade att det val alltför länge
sedan sist. Sedan fortsatte den glade hår-
mejarmästaren att rned förnyad iver anställa
förödelse i sin kunds hår samt bad artigt
Fritjof att sätta sig neder. Fritjof satte sig
:rrtigt å en därför avsedd stol och började
förstrött bläddra i en av barberarens porno-
grafiska tidningar. Efter att ha väntat några
rninuter blev Fritjof ombedd att sätta sig i.
frisörstolen. Han kände det som ntt gå till
elektriska stolen. Barberaren slipade saxen
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clch smol.de nrunlädret samt orntalårde <Iär_
efter att fru Jönssoniferntisjuan hade tappat
16 ägg på gatan häromdagen och att herr An_
dcrssons katt ljutit döden efter en bilolyclia.
IIan (katten) var vid framkomsten tiil fii-
cloktorn ledan död. Också den där Sköld och
dom där skinnknuttarna och tänli Tjurrrtjill
trade blivit pr.emiärminister och blablablabla-
bla . . .l l'ritjof hör'de delvis på och delvis
inte. Vem katten var frujönssonifemtielvans
katt? Eller: kanske var- .det fädoktorns. Bar-
Lreraren hade gått grundligt in för uppgiften
att låta Fritjofs hår skatta åt förgängelsen
nch snart syntes mitt på dennes huvud en
tofs under det att annorstädes håret liknade
t'r'å dagar gammal skäggstubb. 

- 
"Skall vi

taga i något fett?" frågade bar.beraren ar-
tigt. "Nej tack" svarade Fritjof altigt.,,Jaså.
Men fett är' så nyttigt för hårväxten för att
inte tala om hårbottnen och herrns hår står
ju dessutom i alla väder, gör det inte? vi
måste tänka på utseenclet och vi skall nog
få fason på herrns hår om bara vi får hälla
litet fett i herrns hår!", "men", 'jo clet måste
vi". "Jaså", sade Fritjof och så hällde Bar-
beraren massor av fett i Fritjofs hår (det som
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råkacle vara livar'). "Skall vi inte ta litet
hår<-rlja ocliså", sade barberaren artigt. "Nej
tack", svaracle Friijof lika artigt. "Jaså, rnen
hårolja är så nyttigt för o.s. v.", "rnen", "jt.r
det måste vi". "Jaså" sade Fritjof och så
hällde bnrberåren oceanel av hårolja i Frit-
jofs hår' (det som var kvar) . Sedan kamrna-
de frisören Fritjofs tofs och skäggstubb myc-
ket noga i minuterna fem och orntalade för
sin kund att det var färdigt. '2 och b0 tack"
sade han. Fritjof åvlämnade tigande 2,50
kr'. semt avvek skyndsarnt. "VäIkommen
igenll .ropade barberaren artigt efter honom.
"Nej tack" ropade *-ritjof lika ar-tigt. När
Fritjof kom hern fich han mycket beröm för
sitt vackra hår åv sina över.Iyckliga föräldrar.
NIen Fritjof var. arg och sfl och ilshen och
ledsen och mefistofelesåkallande undel en
hel vecka samt blev södan tyst, blyg, och in-
bunden undel en hel rnånad tills han börjadc
se anstänclig ut på huvudet igen. Alla tzrnter.
vågade sig åter hem på visit till Fritjofs rno-
der. Men Fritjof levde hädanefter under rnot-
tot: Död och förföljelse åt barberarna, dessa
klippande, skurkaktiga demoner.
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iir titein på en nyutkornmen pojkbok, skriven
av den för' några år sedan här. vid skol:rn
verksanrme och då så livligt uppskattade aclj.
Kurt lrlanlim:rn. Lilisom i hnns ftir.ra bok,
I högsta ringen, försiggår' handlingen i dc
kletsar, i vilka författalen onekligen har
störst förutsättningar att vata initierncl, aJltsir
lär'arnas och delas elevers.

Handlingen i boken böl frarn{'ör allt v:rr:r
iignad att tilltala realsholeelevernas fantasi,
detta trots att huvudpersonen går i näst sista
ringen. Äldre personer kornmer antagligen att
finna det hela alltför konstruerat och osan_
nolikt.

Boken kan åtrninstone fritagas fr.ån beskyll_
ningen att vara en nyckelroman; de episoder
som inträffar är av den art att vi rnecl säker_
het aldrig får uppleva dem i verklighetens
värld. Bl. a. blir en pojhe relegerad för ett
inblott i skol:rns lokaler, som han inte be-
gått, och denna samma gymnasist agerar se-
dan som detektiv i samband med en jättelik
kokainsmugglingsaffär och en stöld av tek_
niska pappel', som. beskriver en superatom-
bornb av fantastiska dimensioner.

Lär<lverksrniljön är. annars br.:r. skildrad,
iiven orn den som läst I högsta ringen kanske
tycker sig upptäcka en viss benägenhet för
att låta pelsonerna från den för.sta bokerr
konrma tillbaka i den andla, rned ulb5.ttl
namn givetvis.

Dinlogen är. ledigt och trevligt utformacl,
och dennas Iättlästhet bidlar till att göra
boken till den underhållande avkopplingslek_
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tyl som den trots allt får sägas vara. En an-
nan sah som bidrar till den behagligt lätta
stämningen är de glada skolhistorier som
förekommel här. och där och Som även lär'
ha verklighetsunderlag. En' särskilt lustig pas-
sage il den, i vilken gymnastikläralen utsätts
för sina kollegers mer eller'mindr.e milda le-
enden, när han återberättar vissa svar som
Iär'jungalna gett honom.

Vad beträffal för'fatlar.ens fr:rmställning av
tle olika figurerna, så skulle man kunna an-
märka på att han har g.iolt de bovahtiga per'-
sonerna solförrnörkat svarta, medan de hygg-
liga människorna är synnerligen okomplice-
lat genomförträffliga i alla avseenden. Men
det spelar väl rnindre roll i ett fall som detta:
avsikten har varit att åstadkomma en även-
tyrsbok som inte utkommer endast i dedika-
tionsexemplar, och resultatet har blivit det
önskade. 

- Den Iärare som har mest att be-
tyda för bokens handling är en synnerligen
sympatisk och av pojkarna i det närmaste
avgudad pedagog. Han och motsvarande lä-
rare i den förra boken förhåller sig till var-
andra sorn två kongruenta trianglar; här har
man utan tvekan att göra med bohens själv-
biografiska inslag.

Nåja, det förringar knappast bokens värde
som en spännande äventyrshistoria, som utan
risk för' att skapa karaktärsfel kan, sättas i
händerrra på vilken skolpojke eller -flicka
som helsi.

Det är' endast att beklaga att rnan inh'odu-
ceras i det stora äventyr.et av en så tlist och
amatör'rnässigt utför'd omslagspl:rnsch. Den
inspilelar förvisso ingen att fortsätta på
för'sta sidan.

I. F.
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Sonr en blixt slog clet honom precis htrl

hrrr skulle gör'rr. Det var så kl:rlL oclr han
såg så t1'dligt flamför'sig alldeles hur det skulle
I rli.

Diliten till henne skulle stå vackert och
luftigt, just som hon själr'' .r'ar'; en hel sid:r
skulle var':r ägnad enbart henne. Och det va.r'
han som skulle skånha henne den. LIan kän-
cle sig upplivad, glad och stoll.

Sed:rn när tidningen kom ut, skulle h:rn
söka upp henne. Han skulle passa på när de
I<om hem från skolan. lJon st:rnn:rde alltid
vicl sitt getuhörn för' att avsliedspr':rtn mccl
sin hamrat. Han skulle vänt:r och komm:r ple-
cis som de skililes från varandra fiir" att ge
sig hem. I{an skulle hålla frarn ett exempiar
:rv tidningen och fr'åga orn hon redan köpt
den. När hon då svarade nej så crbjöd han
henne sitt exernplur. De tjugofem örena kun.
cle hon 'r'ara sk-vldig tills hon blev rik. Men
då invånde hon ett den ju kostade sjuttiofem;
hans tillfälle, tlet hau väntat på. H:rn skullc
säga henne att de tjugofem ör'ena var. det
egentliga priset, det andla var för. det som
lar till henne personligen, dikten. Oeh för att
hon skullc märka att det var liktigt till henrre
ville han ju ge henne det liktigt också. Så
skulle hon läsa dcn och för'stå att det v:ir
han som shrivit den, och så . . . Nej, så lum-
pen och durn han var, inte hunde nan plis-
sätta hennes diht så där'. Femtio öre. Det var-
ju en pelsonlig förolärnpning mot Irenne. Tur
han inte gjolt så redan. llan skämdes över
att han ens kunnat räkna ut något så fånigt.

Men så horn det för honom igen hur han
skulle göra, en ny ingivelse. IIan skulle shri-
va det som han först tänkt ut, utorn om fem-
tioör'ingen förstås. Dikten skulle stå på viins-
ter sida och på högel sliulle hans lilla novell-
lörsök vara pl:rcer':it. När' han fått tidrringen
shulie han göra ett korsband av den och
skriva "Till Inger" på. I{an skulle själv gå
rrpp och Iägga den i brevlådrn. nör han si'r-

Iiert visste hon vll hemma. Iryr.a trappor
upp, till vänster, det hade han noga röda på.
Han hade visserligen aldrig varit inne där,
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Tuå komeilier
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Stadsteatern har hittills dennzr säsong en-

hart spelat lättare st-vcken. -- Som första pro-
grarn gavs Sacha Guitrys Inte för Er', min-a

äo-".. Framfiirandet av denna pjäs blev så-

viil konstnärligt som publikt en stor framgång'
Ett något btekare intrych gjorde den span-

ske 1600-talsförfattaren Caldelons Hus rned

clubbel ingång, varrnecl inte alls sagt att den

val ett misslvckande, nej tvärtom. St1'cket har
i sig själv alla förutsättnir.rgar att underhålla:
trots att Calderon för'utom mängder av andra

saker har tillverk:rt ett 70-tal komedier är dia-

logen livick och spetsig och intligen lagom till-
trasslacl (om ån något väl utdragen) för att

kunna fånga intresset. Poåingerna i den span-

ska versionen - 
plus några till - 

återges för-
träffligt i clen svenska översättningen, gjord av

clet föi- må.nga briljant:r översättningar be-

römda ltaret Gullberg-Harrie'
Förvecliling:rlna är- fahtiskt så komplicera-

tle :rtt det iblancl inte är långt ifrån att publi-
hen, frågar sig om vem är vern och vacl är vad'

- 
Iluset med clubbel ingång är hemvist för' en

åldrig spansli ädling vicl namn frabio; denne

mans clotter Laura uppvaktas enträget av Don

Felix, v:trs syster Mercela i sin tur' år föremål
för Lisardos kärlek. Lisardo, som är Don Felix'
gäst, hänner dock inte till syskonförhållandet
rnellan, sin värd och sin tillbeclda, eftersom

brodern för'tänksam som han är', har stängt

in sin systel i en liten köhssklubb. Emeller-
ticl stämmer båda paren möte i huset m'd'i',
för att unclvika faderns resp. broderns hårda

rnen han hade traskat upp för' att se exakt

val hon bodde. FIan hade vel:rt lihsom kon-

kretisera sina drömrnar. Så skulle hon få
tidningen och fiirstå att dikten var till henne'

Att rlen var från honom skulle han avslöja

sen, liksorn tillfälligtvis. Då skulle hon sii-

kert. . .

Äschl Det var bara larviga drömmerier,
hans trånsjuka fantasier'. Det skulle ändå

alclrig bli något av dem. Han var ingen hand-

lingsmänniska. Han var bara en ensnm gym-

nasist, en sPoling.
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och oförstående myndighet. Det utfaller
mindre lychligt; efter ett otal trassliga scener
inbillar de två vännerna sig vara rivaler, och
cleras värjor korsas innan de inser sakernas
verkliga tillstånd.

Don lrelix och Lisardo spelades av Ragnar
Thell lesp. Keve Hjelm, och bäggc passade
utmiirkt frir sin uppgift att framställa en äkta
spansk caballero. Skall man sätta någon före
den andre, så får rnan frarnhålla Keve Hjelm
för elt rnela nyansrikt spel. Av de intriglyst-
na unga spanjorskorna var Br.ita Billsten utan
tvivel den bästa, även oln rlan clå och då
stördes av hennes benägenhet att vilja prata
shånska, vilket knappast överensstämde mecl
anblicken av den temperamentsfulla svclländ_
sha som hon gjorde så utnlärkt. L,aura, den
något rner intriganta men något mindle el-
diga spanska av dem, spelacles förtjänstfullt
av Harriet Hedenrno. Man får. nog sätta den
prestation, som par.et Hjelm-Billsten utförde,
en aning högre än clet som åstadkoms av
Thell-Hedenmo.

De fyra nu nämndas tjänare resp. tjänarin-
nor hade en viktig uppgift att fylla, som med-
lnre men även då och då som initiativtagare
till hastiga uppklaranden av trassliga situa-
tioner. Den som gjorde mest av dessa inte så
stola rnller var Marianne Stjernqvist, rned
sitt strålande pigga humör och sin förmåga
att säga sina lustiga repliker på ett särdeles
dräpande sätt. Lisardos lahej Kalebass spe-
lades av Willy Keidser mycket spexigt, även
om han ibland blev så burlesk att han ver-
liade karikatyr av sig själv. De två återstå-
ende betjäntposterna var besatta av Nils Ek-
lund och Ulla-Blitt Frölander, sorn med sina
srnå roller inte hade några möjligheter att
spela på mycket mer än ett sätt. 

- Till
platsen men inte till rangordningen sist åter.-
står' att närnna Beltil Sjödin, som i sin ge-
staltning av Fabio vis:rde sin enastående rnas-
kelingsförrnåga, i det han förvandlacle sig
till en synnerligen naturtrogen knalrig gam-
rnal gubbe.

Teaterchefen-regissören John Zacharias och
dekoratören Olof Montelius hade på ett lyck-
ligt sätt löst uppgiften att få fram den riktiga
stämningen över det hela, med en ensemble,
som verkligen spelade spanskt, och med stili-
sera.de färgharmoniska dekorationer.
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Dans- och sånginslagen val mindre lycl<a-
de, men med den obetydliga tid som ägna-
des åt detta gjorde det inte särskilt mycket.
l)en som gjorde intryck +v att var.a den nest
rnusikaliska, d.v.s den som sjöng renast, var.
Marianne Stjernqvist.

Föreställningen var som helhet lyckad,
detta.trots den fara som föreligger, när rnan
tar sig för att gräva upp ett såpass gammalt
och okänt sliådespel och uppfijra det för
modern publik.

Den tleclje pjiisen för säsongen, Lyckliga
tid av Samuel Taylor, visade sig vara en syn-
nerligen roande sah, bättre ålminstone än det
när'mast föregående stycket. Sorn i så många
andra pjäser sonr spelns just i dessa dagar
är handlingen förlagd till det s. k. glada
tjugotalet, och försiggår'i den kanadensiska
staden Ottar,r'a. Trots att händelserna sålunda
utspelas på andra sidan Atlanten, är rniljön
synnerligen franskbetonad, då rnånga av fa-
miljemedlernmarna Lrrsprllngligen här'stam-
mar från Frankrike.

Trots att pjäsens syfte är att roa, är per-
sonkarakteristiken god, och mycken träffsä-
ker psykologi förekommer, även om funde-
ringarna ibland tycks närma sig den dåliga
populärvetenskapens nivå. Det som tnau
franrför allt rör sig kring är kärlehen, och de
problem och förvecklingar sorn denna så
gärna drar med sig.

Huvudpersonerna tillhör en fransk konst-
närsfamilj, med tle bröder och deras när-
m4ste anhöriga som centralfigurer. Pappan i
huset, clen i<lealislie farniljefadern, har cn
tolvårig son, vilkens moder dock fruktar att
denne skall utsättas för dåligt inflytande ge-
nom sin nära kontakt med de övriga särde-
les livsbejahande släktingarna.

Farbror Louis, som aldrig utfört en enda
clags ordentligt albete, sysslår mest med att
förtära vitt vin ul vattenkrus, medan farbrol
I)esmonde och även den mycket åldrige far-
fadeln är synnerligen begivna på erotiska
eskapader'. Med denna miljö som bakgrund
förstår man på sätt och vis moder.ns ängslan
för sin unge son, men det är ingen fara för
honom inte, de manliga familjemedlemmårna
uppfostrar honom till en verkligt äkta Bon-
nard. X{edlem av familjen, blir även mychet
snart Mignonette, och söt och charmerande
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som hon är, utsätts hon givetvis omedeltrart
för Desmondes ansträngningar att infånga
henne.

Papa Bonnard, en erkänd musiker i staden,
spel:rs sympatiskt av Gösta Bråhner. Han är
den som när de andla hotar att välta huset
genom sina häftiga lynnesutbrott får ställa
allt till rätte med stillsam och liloh auktori-
tet. Han är i ett rnycket lychligt äktenskap
förenad med Harliet Hedenmo, sorn överflö-
dar av moderlig omsorg och vänlig förståelse
omväxlande med att hon är våldsamt indig-
neracl över sin mans odrägliga bröder. Äkc
Fridell gör den arbetsförskräckte Louis.
slamrande på vid sitt vinkrus men nyktrande
till när det gäller att rädd:r farniljeäran, och
Sven Magnusson gör den charmerande char'-
mören l)esmoirde.

Malianne Stjernqvist 
- 

Migr-ronette, är'

absolut idealisk för denna loll och är'otvivel-
aktigt den som lyckas biist av de hvinnliga
rollinnehavarna. Med glatt och gott humör
ter hon hand orn sonen Bibi och värjer sig
i det längsta mot Desrnondes erövringsförsök,
rnecl kännedom om dennes tidigare eskapader.

Keve IIjeIm 
- 

Farfar är ytterst festlig som
den harikerat utmärglade ålderstigne man-
nen, soln åstadkornmer många skratt bland
publiken. Detta gör i ännu högre grad den
scen, son får' räknas som styckets roligaste,
nämligen den i vilken en tämligen bortliom-
rnen bokhållare gör 'sin entr'ö för att fria till
Louis' i pjäsen osynliga dotter. Nils Eklund

- 
bohhållaren inträder på scenen under

pantomimartacle förhållanden, och det hela
gör ett i hög grad komiskt intryck redan in-
nan ett ord l,ttrats. FIan åstadhommer sedan

tillsammans med Åke Fridell trots den kortrr
tid sarntalet varAr en passege som enbart den
shulle gjolt för'eställningen l-vckatl.

Stockholmspojken Lasse Salri gör en god
och trovärdig studie av Bibi, Brita Billsten
spelar styckets häxa, Louis' hustlu som gör
fåfänga försök att uppfostra sin late man,
octr i tnindre roller ses lleltil Sjödin cch
\,[onica Zacharias.

Ingricl Luterkorts legi har eggat skådespe-
larna till utomordentligt spel, och miljön är
väl fångad i debuterande Kerstin Pal'r'los de-

liorationer.
I. F.

f-
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IIÖSTDNS IDBOTT
Höstterminen har åtminstone för idrottens

del varit ganska framgångsrik. Liksom före-
gående år har fotbollen tilldragit sig det
ojärnförligt största intresset. I turneringen om
hronprinskannan liom sliol:rns lag sorn be-

kant inte lika långt som förra året, och det
hlev Kalolinska läroverket i Örebro som får
hysa pjäsen den här terminen. Ett rnycket
gott lag replesentelades vi av, trots det stora
manfallet sedan i fjol. Segerraden var nästan
lika elegant som sist och följande tävlings-
deltagare fick stryk(a på fötterna) : Eslör'
(4-1), Viixjö (3-2), K:rrlskrona (2-1) och
Borås (4-0) . Örebro fick visselligen endast
in ett mål men vi fick ännu färre. Nästa sä-

song slipper dock de våra att ställa upp som
favoriter och clet är ju alltid en tröst. Ingen
av dem ser tillbaka på årets tulnering mod-
fälld. I valje fall inte Iiaptcn Bergman och
inte Göran hell(d)er.

Realskolans fotbollslag skötte sig ocliså äro-
fullt och finalen räddades för deras del.

På det friidrottsliga området har det väx-
lat mellan med- och motgång mera påtagligt.
I såväl lilla som stora DM slutade vi som
bästa skola, trots mycket hård konkurrens vid
båda tillfällena. Otur-ligare blev det däremot
vid de stora tävlingarna i Stockholm, och
endast en poäng kttnde man orka med. I sim-
ningen, den gren som förra året erbjöd de

stora överraskningarna, lvckades visserligen
Iagkappslaget i stora gruppen placera sig

som tvåa och AxeI Billing få en tredjeplats
men annars svek turen den häIsingborska
truppen. Av någon underlig anledning hade
skolan ochså sänt upp några seglare till htt-
vudstaden. Det hade den inte behövt bry sig

*>k+
PBISTÄVLAN

Vern gör den bhta ainietten?
Föreningen Hem och skoia inbjuder läro-

verkets eiever till en pristävlan. Det gäller
att göra en vinjett till en broschyr, som Hem
och skola planerar att ge ut. Låt fantasin
spela och hitta på något som slår - lustig
eller allvarligt. Rådgör gärna med tecknings-
lärarna. Tre pris utdelas: Presentkort Pä 25,
1 5 och 10 kronor i valfri affär.
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