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vilkeii egentligen all tid v»r
annitii klass, som inte

• nnan fritid an den man
cadan kultur var den an
tarande och fri herreklass, soui dispbne-
rade tiden for sina intressen, och
rande och slavande klass, son*
fbga eller intet over for siiia
liga intressen och behov. Den
landska kulturen har under sin rnbdo-
samma utveckling bidragit till en Jo
gaende atjamning av denna m
Och i v&r tid med dess normeri
arbetstid och fritid ocb dess t
att utplana skillnaden mellan n
och tarande klassei", har fritidc
grepp blivit ett belt annat.
fritid bar rentav blivit ett problem
blctt ur nationalekonomisk, ut
Tal ur kulturell synpunkt.
manniskor ar tiden sS dyrbar,
blott kan bli frfiga om dess•* ,
vandning. For andra ar tide^
de, som maste
syupunk'ten maste
tas soni en sjuk punkt. Har"m«W§S*'
gott ona tid, att det blott kan vara fra-
ga om att fa den att ga, sa har^pan
i varje fall fb'ga begrepp o
kedom och korthet. Och
i varje sann kulturstravalP
nialmedvetet forsiik att•
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tande,qch kunskapsframjande. Djejzo-
n trots all valmening dldrig det var-
defulla nagon verklig ocb' varaktig
t.janst. De liigga det i stallet som en

j tung och odragjjig borda pa manniskor-
nas sinnen. De kunna inte se barn
leka utan att grip^ in och ge deras
Ick en pedagogisk syftning. En lek bor
halst ha fornien av en askadniugsun-
dervisning eller nagot dylikt. De be-
trakta det avsiktslb'sa barnstojet och
i'arnstimmet som bortslarvad och fb'r-
spilld tid. Och samma synpurtkter som
de lagga pa barnen och deras lekar
liigga de pa de vuxna och deras re-
kreationer och lediga stunder. Sail-
skapslivet, sora enligt Tegne'r var en fri
konst, bor enligt deras mening halst
forsiggS i cirkelns form. En samvaro
mamiiskor emellan, som inte bestar av
s. k. larorika diskussioner, anses var-
dtlb's. En diskussion, dar infall fb'der ;

infa l l och samtalet svSvar ut som slan-
dornas solskensflykt over fi och ang,
ar redan den nagonting missta^kt. N%j,
suga at ett amne och gb'ra det grulW^
ligt ,Ji|gh programmassigt, se da? ,$W
verkJigL.vardefuIla. Ett parti feort-ar.,

fkA ' + '
•Ml "sa^er sig sjalvt, nagonting nwsain,gs-
lost ocb tarvligt och passar ififfBfV
kultureJl atmosfar. Liksom «b>

existera^* en
../">BT <*i • ,
lighet, som snarast ar den sunda och
friska rgligSonens fiende, s5 existerar

*aeT*mam"kulturen en anstrJing(d, skru-
"vf# o$6 pretios kulturnadlighiet, somBj r /j^,.£
gf^e^jb^^iYa^d^n naturliga manniskan
'iiif,nk«i|Ht»%illifikan. A, dessa kultur-

I fiffistftyr och bUduingsfariseer med Car-

roll som den lekamliga, den kan vara
ett nodvandigt avbrot't av vissa funk-
tioner, en berattigad vila for vissa and-
liga fb'rmogenheter, som lika litet sort';
de fysiska tala dveranstrangning. Den
evigt intresserade klarvakenheten ar
ofta ingenting annat an overanstrang-
ntng, nervositet orh tillgjordhet, etf
onaturligt s'tormande pa sjalens kraft
atjik hiilsa. Miinniskans sjiil, om deft
skaJl hulla sig frisk, spanstig och frukt-
bar, tal icke ett standigt kunskapcns
och intheasenas ljus. Den behover
ibland skruva for sina fonsterinckot
Och som den biirande. och narande jor-
den har den sina perioder, da den beho-
ver ligga i triida.

Efter mangfalden av manniskans be- !
hov svarar en mangfald av olika var-
deu. Och det giiller om dem, att de
icke utan vidare kunna jauifbras med
varandra och ordnas i grupper av hbg-
rt och lagre. Varje varde har s i n
tid och bor bedomas efter %i aj art.
Vad som i ena b'gonblicket ar <rt*U lagre
varde, kan i andra b'gonblici^j vara
ett hogre varde. Kunskapst^PSl oc^
Itislust, musikintressen och mi^ikal
njutning aro hogre vardeu, mert1 endasl•• ••
iDtill gransen for mottaglighet OCB wm-
smaltnlngsformaga. Pa samma *j

lined -dit sociala intresset. Det ar ett
bogre/.tarde. Men om det aldrig vilar,
aidrig nagonsin lagger undan sin spe-
'cjella mattstock pS tillvaron och g&r
ii|»ft i? uagot annat, sa sliter det at sin

9* och trottar at andra,, d^t blir
ec beskaftighet, som snor «niknng pa
nedkippade skor. En musk^wistraug-
tiing ocb en stunds rytmisk «asb*lglad-
je kan efter s i n tid och art vara l ika
vardefull som en tankeanstrSflgnin*, en
stunds intellektuell gladje. Ett gott

, skamt, nagra timmar av sorglos ocb
tanklos forslrb'else kunna vara lika var-
dt-fuJla sora det besjalade, gripna ocb
toi*djut)ade allvaret. Det vartfefuUa ar
i^ltid det, som fyller livskanslans
toinda behallare, ger ny spanstighet at

• kropp eller sjal, vem det nu kan vara
| av spanncts bada parhastar, som be-
hover den okade stimulansen. De
manskliga behoven bilda en stor ci-
stern med manga ror ocb cylindrur.
Och det ar alltid, dar det gatt tomt,
som pafylining kraves. Den fritid, som
ar manniskan beskard, bor anvandas
till deuna pafyllmng. Ocb det blir daj».
for det sarskilda bebovet, som angivei%
bur den bor utfyDas. Man kan i dai
fallet inte uppstalla nagra allmangilti-
ga program for fritidens ratta anvand
ning. Det ar naturen, soin i det fallet ,
ger den ratta anvianingen. Men i det i
fallet foreligger i var tid en stor fara, ]
ty overkulturen har i otaliga fall tystat |
natUrens rost och atrofierat kanslighe- [
ten for de naturliga behoven.

Var tids dverkultur yttrar sig bl. a.
i form av hels och trotthet. Levnads-
foringen bar blivit sa inteusiv, behoven
sfl ansvallda, konkurrensen sa stegrad,

, sdmnloshet". M

sjalva
al

rtterlig'are stimi
anvanda den til]
finfredsstallande
har for manga m
att fritiden trb'tti
betstiden med si
tioner, okanda n
mulans. Man fi
sager, snart likf
konsumera som ]
med konsumtion
er.dast atande o<
som har med re!<
Jet forr i varlc
e n"' cfag i veckar
«vg tre eller fyn
vit liksoin radd
sig sjalv i spej
[Ion undflyr bad
samma, tysta, li
nonerna for viml
l)iografcrna och
digt har skovlal
den. Na, varje
vanor ocb den d
-sten fran berger
•,jen effekt, den
tJar galler det i
ntt begransa, inl
hov i akt, utan
m&ttfullhet. Da
sport och, jag k
s3 ar jag inte en
reaktionar, att c
vill at. Jag dt
embonpoint dk o
iir en sa tugn oc
forstrb'else for 1
herrar. Sporter
ske pa ett alltf
Men jag aker, sS
garna cykel, oc

ien fyra, fern tin
: fiagon trakt, fo


