:

inflytande pfi det som omger mig. Ur
sfidana synpunkter nifiste man saga \
gig, att det politiska intressct i vara !
dagar, s^rskilt bland ungdomen ocb all- i
d«»les specieiit bland den ungdom som
ieke direkt hor till de uppatstravande
klasserna. snarare ar for litet an for
stort. r/et ligger dock i delta intresse ett stycke sund sjalvbevarelseinom icke annat. Och man borbegara, att nagot raera av
^.. fritid, som en medborgare i vfira
dagar forfogar over, agnades fit sara^haileliga spb'rsuifil och studier, meningsutbyten och diskussioner. Det ftr
xnnars fara vart, att det politiska klick- [
och klockarvSsen, den funktionarism,
som suger fit sig allt mer makt i det j
demokratiska samlmllet, breder at sig |
i slallet for att begransa sig ocb att j
klyftan mellan v&ra myndigheter ocb
. li.gstiftare fi ena sidan och den allmfinna upplysta opinionen fi dfin andra blir
allt storre. Den belt politiska manniskan, som rest!8st gar upp ( rttoten, diskussioner, resolutioner, motfoner, valmakcri och andra aktioner, a> en trakig fb'reteelse och inte bara en trfikig,
utan en riskabel foretelse, darfor att
Twin genom sin ensidighet berovar politiken allt allmanmanskligt innebilll ocb
den breda kulturella bakgrund och hotten, mot vilken politiken ratteligen
i horde ;«pela och spegla sig. Men att
• denna politiska manniska, som drummer om ett mandat som hojdpunkteo av
; miinsklig lycksalighet och makt, gor
sig storre, viktigare och oumbar|igare
an hon i grund och botten ar, det berpr
i sin tttr pfi alia de andra, som lAta
henne husera fritt och som skulfe krnitia»tillfora politiken vissa allmnnmansklij^a vSrden, blott de ville ocb inte vore
*&*$irsoffade eller struntfornama. Dei
n&rvarande stund absolut ingen
fara for, att det slakte, som heter homo
•ovpiens politicus, skulle -pfi nfigol orovackande satt forb'ka sig och uppfylla
om ett yngre slakte Sgnads nfimer av sin disponibla tid fit samib'rsmfilen, deras dryftuing och
Carj$9yrf,n i de insikter de tarva. Det
i, nar ungdoraen be^?overger.
h Capitolium for att dagen
,nga p& arecor oofc 'raunar-'
ib*9T>c)3>et &r inte bra, nftr i»an allU«kMi%lB«imer bort konsuler ftch senatorer och rhetorer for att belt &gna
sut At bjaltedyrkan av gladialorAflli*!
,
.
I
pare, knytnavskampar
ochi n
8kaa$ffp<?ta"
re. Det var en av orsaker^a fill det
•jamla.Boms forfall ocb slutliga fall,
I ii

fafcJLJUi"i^A"'J^'~

Q«h Ht *Adant fSrfall hotar
tar, som icke harmonisfct i8fc«fr skift*
sma intressen.

. {

Det ar med en mftnniska ntm me4
ett ackord. lion dr av oaturfjjpi all*
manhel icke entonig. om b'on o^wkA se«
dan genom ogyimsamma ytt.e omstaniligheter eller eget s.jalvforvallande bli*
det. Hon bar med njn<lra ord skilda ka~ raktaristika ocb mol dem svarande be^bov och intressen. Men i ackordet finns
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dot alltid en s. k. kaira$!tars
skiljer det fran andra ttk'ord.
na karaktarjston ger vatic ma
I viss inriktriing, som icke-;-blott*
i hennes arbete. utan jamval
i ej blott hennes upptagna tid, u
I val hennes fritid, sager sig n,
fiesta manniskor ha dominer
I tressen och den enes skilja
Pallet fran den andres. Det >
for vara fullstandigt fanigt
gora normal- och monstersc-b
bur t. ex. en ung man eller
na bor inratta och fordela
En sadan tanke kan endast
danten och fornuftsterroristen
harmoniska oHMMPfenlet ar
utan manga, JRKf^htel
sorn det
^
sk6naf^St«l«alet ar vare sig Apollo Belvedere eller Skraparen eller Zevs
Otricoli elfer, Silenosgestalten ni^d Bacchus i sina annar eller n&gon annan
figur och grupp nr antikens harmoriiska konst. Allt beror harvid pS karliM*||fstoncn. Harmoni, frihet, olikhet
och raxlingr firo icke motstridlga begrepp. Indenting ttr meningsl5*nre an
ntf ^kana konsflado introsscn el^r at|
k, att en harmonisk utbildning n6dvandigt fordrar del eller det. Det bur
fun nits ocb finns an vissa pedagwgjfka skolor, som ause att boar varje
mamiinka finnas alia anlag ocb att de
•om inte kunna upptiiekas endast Biajifa. Darfor skall den, som trite kun
traft'a en enda ton rail ocb auser mu•ik som en mcningslos plaga, i alia f e l l
bibringas musikalisk utbildning. Ingi-ri
kan vela. En vacker dag gal
tke rent som en ung vfirgok.0
•nlighet med denna teori om de
liga anlagen borde ocksfi en till
jnonisk utbildtiing syftande
laoviinda sin fritid pfi alia
mauskliga intressen. For min del
•te jag anse en s&dan teori son) d*ji
allra olyekligaste. Den kan endast
ttajia dilettanter, provkarteraauniskoV
ntan persunlig enbet, litet-av-vapj*»Biinniskor, som prfila med en allmRflbildning, *oui val ar allman, men icke
bildumg. Om nfigon komme till mig
ocb beklagade att jag icke fatt utTeckla mina slumrande anlag for. tec k»ing eller fb'reslfi att jag skulle. anvauda en timme av min fritid var fjortonde *lag till att mala pfi glas, s& skulle ja^ be bottom dra sfi langt pepparn
vaxer. Att vara allmanmansklig ar
ilite att vara allintresserad. Vis>
gen ar det mycket, som verkligon
eller genom naruiare studium ka;
intrcsse ocb som man i sin ffikunnighet inte vet om. Mon att soka dnvLaavfigen forcera fram en sfidao maugaidighet, fir varken nodvandigt fof.a'Umitimanskligbet eller harmoni. Del ir
tvHrtuui farligt for persouligbetens'en;; ket. Jar- vet visserligen, att det fiwns
t manniskor, som &ro levande Nordiska
Familjebb'c'ker, som andas med lungor
•cb g4 pa tvfi ben. Men fb'rsok att
klaituna en sadan lexikonvarelse pa den

persouliga brosttonen och ni ska' misslyck*» i 99 fall av 100. Dessa *«&
kuUurfenomeu till manniskor aro odr&gliga dnvhusodlingar. Och den intres•cvidgning at vilken en sund manni•ka bor agna sin fritid bade ar ornvixxImgens, vilans och allnianmanskligheten» synputikt, kan omojligen ga i den
jriktningen. N&gra intressen — icke
alltfdr manga, men sadana att de komplettera varandra och ge b'vning at
ekilda formogenbcter ocb naring at olika bebov, det ar ett naturligt ideal att
Btrava efter. Jag kan ur den synpunkten gott tftnka mig en korabinatiot
»v ja^.r, sport %*h politik, halst forstas
med nagon liten tillsats i kul'tureli
rilctning som etl foruuftigt mal for fritidens ritta' anvandning. Allsidiga ocb
allintresserade kunna vi inte bfes. Huvudsnkcn ar att inte vara ensidig eller
doktrmar.
For oirrigt beror rattmatigheten av
! hoj» grnd na. hnr dot Hedrives. Man kan dansa jazz med frfickD kau dansa jozx med grace,
en sport grovt ocb bnitalt ocb man kan idka eamrua sport
sigt ocb adelt. Man
litik som e'n gapaare ocb
strebe* «icb man kan gora det som sansft manniska. Ocb man kan bedriva
allpl|pitumnb med matla eller niattlosfjfr Jba> u ppga endet i ett intresse blir
ardefullt eller mindervardigt beror i
hog grad pa omfattningen och utovuin. Att i det fallet utfarda geuerella
urttewetyg, domar och forbud ar Uka
ga^nlb'st som sjalvformatet. Ordet ilia
anvand tid ar ett mycket relativt begrepp. Ocb man bor i det fallet inte
fbrhasta sig i sina utHianden. Jag
maste i det fallet gora en sjalvbekannelse. Hiiromsistens utfardade en «?,
mina |.6gt varderade varuier i en tidning |^)annbulla mot de stackars man-,
nisko^ som agnade en enda minut av
sin dyrbara fritid at losningen av korsordsgator. Jag kande mig djupt for*.
krossad. Ty jag maste erkanna, att jag
ovar detina last ibland. Jag gb'r det om
natterna for att fa.s«wa, ty korsordsgatan bar pS mig samma inverkan som
veronal, och den ar avgjort oskadligare. Det drojer en stund, innan giftet
verkar. Men under drb'jsra&let bander
det, att jag far lara mig ett ocb Ihnat, som jag inte visste forut, t. ei. ett
namn pa en sak, som sedan tvingar
mig att ta narmare reda pa saken. Och
jag kan inte inse, varfor denna kuiiskap
skall anses som en fb'rtappelsens frufct.
I varje stravan efter ett ideal ligger
gorad och undermedveten en atravan
efter harmoni. Idealet for manniskans
arbete ar allsidig ocb harmonisk kraftutveckling. Idealet for manniskans fritid och vila ar, om man undantar den
sjiilvskrivna rekreativen mat och
soinn, en harmouisk vaxling av intressen, ett psykologiskt utile dulci, som
tillgodoser bade nytta ocb noje, kropp
och sjal, bade de sammansatta och de

•~j enkla, de kultiverade
' saga naturbarnsliga be
deraa kulturmanniska
siq fritid bade pa at
irdividuella personligb
na so«iala instinkter.
komma som ett avbrc
Den som under sitt arl
sociala fragor, bor und
sina individuella intre
under sitt arbete sys
rella sporsmal — littei
ter — kan ha ratt att
fa agna sig fit mera m
getativa intressen. Den
inte fortsatta att raki
affarer inte fortsatta
utan uppsoka annat t
affarsvanner. Den so
och finna sin rekreatic
r^Sste atminstone sok;
Ty vSxling innebar en
vila. Och pfi samma s
bar ett enerverande t
enerverande nb'jen. DC
snnda ekonomi. Att t
sitt liv bara for det tv
att uppua en hog aldi
raknekonst. Men man
med livet, sa att det t
rar, bibehaller n&got a
bet och outtomlighet.
' tidens problem, utai

begrepp. Livets van
i hog grad med tidens
ke vardelos tid det i
ett stycke vardelb'st li
ste man noga vakta
pressa vardesynpunkt
tiden, *sS hart, att dei
livet till fStfang.
Det finns vissa ma
nast fraga efter det
sak, inte bara nar d
ting, utan oeks& nai
skapsliv, forstroelser,
de ar ett gott ord o<
begrepp. Men det sfe
kas. Det skall fram
tas och tillgransas fo
ha for sed — for mi]
stallet vilja saga ow
fatta det vardefulla i
pouting didaktiskt c
direkt uppf

A* —
] enkla, de kultiverade och de sa att
' saga naturbarnsliga behoven. Den mo^
rleraa kulturmanniskan bor anvanda
sin fritid bade pa att tillgodose sina
individuella personlighetsbehov och sina sociala instinkter. Ocb fritideo bor
komma som ett avbrott efter arbetet.
Den som under sitt arbete agnat sig at
sociala fragor, bor under sin fritid odla
sina individuella intressen. Den som
under sitt arbete sysslat med kultu
rella sporsmal — litteratur, konat, lea
ter — kan ha rfitt att under sin fritid
fa agna sig at mera materiella ocb ve»
getativa intressen. Den som raknar skall
inte fortsatta att rakna, den som gor
affarer inte fortsatta med affarerna,
utan uppsoka annat umgange an sina
affiirsviinner. Den som inte kan soka
ocb finna sin rekreation i absolut vila,
n&ste atminstone soka den i vaxling.
Ty vSxling innebar en relatjf -jprad av
vila. Och pa samma satt bor den som
har ett enerverande arbete icke soka
enerverande nojen. Detta nor'till livets
snnda ekonorni. Att ekorioinisera med
sitt liv bara for det tvivelakti^t v-iidet
att uppna en hog alder ar en favitsk
raknekonst. Men man bor ekonomisera
' med livet, sa att det sfi lange det varar, bibehaller nagot av ungdom, friskhet och outto'mlighet. Det ar icke baa tidens problem, utan livets.

fritidt cKn fritidf alia vackra
flickers fritid.

liberal organisation planerar
f. «• erfltSWer annan samhallsnyttig kurs,
I K. F. U. K:s lokal vid Brunnsgatanj
och 4ftc$tt jag fSrstar stod en diskus
sil?n
'if5yP P^ fredagskvallen holls i sam
roa lokal pa ett eller annat f6r mig f6r
dolt '"^Rt i forbindelse med namnda
kurs.bsiDiskussionen avhandlade "Din
f rlti(^1^' jazz — sport — politik" oeh
naturligtvis dessutom ocksa en del an
nat. ^Jpl'ldningsforedragct holls av dr
TorolsnC-iFogeJqvist, sorn i en .elegant
ocb livllg form klokt och mattfullt utlad<5.s»m,4et, klandrande icke blott jazz-,
sport- och politlkmanicrna, utan aven
kuJturtiadligheteu och bildningsfilisteriet, men bero»iulude den goda mattau,
som jaazar tro^tsWa mea-elalderlig embonpoint, njuter ly sport utan att infflngas ay nagra flugor samt pa ett inedY0|^f^Tt satt intres«£rar sig fo> allroSntia angelagenheter. Som sa ofta
!
ja.r i llvot; det iir sattet det kommcr
an pJ, man lean jazza »fied frackSet,
,n kan ocksjl
ens att sova
iindning avfritiden . . .
Det fanns fran fornuftiga synpunkter
[geityiJtig att Invanda mot foredraget,
en nar det nu anda skulle bli diskusion och klockan iinnu iute natt niosla;et, si borjade ett av dessa folkliga meingsutbyten, vari savill deltagaro som
sarskilt forr i varlclen funno
f!6dande gladjekalla. I synnerOm deTsattiimuet var ungdomens
Det borjade nu med att nahr Sabelstrom klandrade "de bilade klassernas" ringa intresse for de
,1] manna angelagenheterna, 'en an markting som en ung kandidat von Friesen
enarc bemotte §, den akadeiniska unglomenG vagnar med en hanvisning till
;tu<Jenternas hart anstriingda tid samt
" .ering av de allmanna ani, som en del yrkespolitici
keskommunalman genomfort oc!i
ill<en knappast medger utrymme foi
ya krafter. Som trcdje talare upp
raddo en tnager och mork herre med
:tt passionerat och niissionerande satt
att tala. Han ville pasta att om mang
srbetarpojkar och arbetarflickor aro
jaxziga, Pa iir felef overklassens d&liga
exempel!
— Var uppfurins, utropade han em^utiskt, bruket att knyta en ballong om
oenet nar man dansar? Var det 1 Fol
kets hus? Nej, o, nej . ..
Vredgad stkinma fran puDliken:
— Dumheter!
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begrepp. Livets v&rde sai$ianhan
i hog grad med tidens vardej|| Ett stycke vardelos tid det ar detwjmma som
ett stycke vardelost liv. Ocb dock nflrste man noga vakta sig for att icke
pressa vardesynpunkten, dS det waiter
tiden, «a hart, att d*mna pressning blir
livet till fflffang.
Det finns vissa manniskor, som getiast fraga efter det vardcfulla i en
snk, inte bara oar det galler aJIvarsting, utan ocksS nar det galler sallskapsliv, forstroelser, nojen, lekar. V»rde ar ett gott ord och ett nodvandigt
begrepp. Men det skall inte inissbrukas. Det skall framfor allt inte t'attas och tillgransas for snavt. SomligH
ha for sed — for min del skulle jag i
stallet vilja sfiga ovaaa — att .
fatta det vardefulla i betydelsc
•onting didaktiskt ooh pedaj,
agonting direkt uppfostrande, u

L

Bo visa det! VI ha inte kommit
»3r att sitta och skrika i bankarna,
(.an for att bevisa vad vi siiger. . .
En soignerad grosshandlare Niklason
holl darpg, ett lagmalt' och Iib6ralt aforande om vikten att intressera si^r or
det allmanna. Han slutade med ui
kommendera deu stundande kursen. Eu
. ^ruktig. arbetartyp vngr'ndo sa fram och
: bosvor piibh'ken att iigna sig at nykterIietsroreleen, yarjaitKe h«n klandra<Ji''
jule</are*np tinning- dar'for att den inne-

| holl annonser om nojen, som slutfid6 e^
o c h t f v r . och tre pa najtterna, men iaga
inbjudningar till arbetslb'sa att konyua j
och; ata ett mal m a t . . . Darpa bSTJado
den \svarte, rnagre, passionerade och
missionerande herrn om igen. Da gick (
undertecknad jiimte en del av publiken,
den del namligen soni, visserligen kan
anvanda sin fritid pJL varlerande Satt,
men tycker att n 5. g o t utbyte vill den
an'da ha av vad den foretar sig. . .

Charlestonfragan.
Hr red tor!
T Tppmanad att sSga ett offentligt ord i
^ dansfragan dristar jag mig att h'At uttala min personliga asikt.
Jag tror inte att det fir emot sjfilva dansen sasom uttryck for grotesk erotik, som
en del godt folk reagerar, utan emot det
oestetiska vrickandet med fotter ocb ben,
vilket onekligen ar en plaga att se pa. Jag
tror inte heller att nfigon charlestondansande flicka eller yngling tycker att dansen
ar tilltalande, utan det ar belt sakert blott
atran efter nytt och modernt, som kan forleda var tids ungdom till vad som heist,
estetiskt eller oestetiskt, det gor detsamma.
Skall man soka uagot fagert och vackert
i dansen genom tiderna, d& blir det nodvandigt att ga tillbaka till rokokotidens danser
och vara gamla borgardanser, men aven de
kunde dansas fult och forvrangt. Likasa
blir forhallandet med vara folkdanser, vilka ibland innehalla turer som fordra stor
ovning av de dansande om inte dansen skall
bli ful. Det finnes sparksteg och fotvridningar i dessa danser, som i mangt och
mycket likna stegen och handfattningen i
Charleston. Det ar f. o. inte dansen som
skadar moralen utan tvart om. Man bb'r
f. 5. akta sig f5r att a allman plats upptrada i en dans som icke Sverensstammer
med vare sig ens egen person eller omgivningen, och allra minst emellan spisande
gastcr och dukade bord pa en restaurang,
ty all golvens onamnbara smuts och bakterier, ar man ju till viss del skyddad emot
genom andningsorganens slemhinnor, men
hur ar det da vi fa fotavskrapct direkt i
oss genom maten?
Dansen Sr ett nodvindigt behov f8r en
i
inneboende livsgladje och en ofSrbrukad
krajEt- Vi bora odla dansen i stallet for
att hacka pa den i tid och otid, men den !
skall 'Has pa ratt satt och genom tidsenliga friska, sunda ocb estetiska lokaler och
efter vacker musik. Da blir dansen vad
den skall vara, en god action och en vederkvickande gladje efter dagens arbete eller
studier.
E. Granhammar,
f. d. sekr. i Svenska ungdomsringen.
._

