
Amerikanen oc ch Guds Rike 
Räd da  väl ståndet 

Boston förhärdar sig emot general Smuts och N.F. 

"Vingar över Europa. 
Om man ville i få ord karak- tänka och handla som om ingen- 

tärisera mänsklighetens läge i dag ting hänt Jut det har man in- 
s& måste man väl peka på den tensivt inriktat rig på President 
skärande kontrasten mellan en ny Hoover proklamerade i december 
värld och gamla människor. Tek- att julkommersen var lika gad 
nikens väldiga av oss alla pri- som vanligt och att det var en 
sade och framälskade nyskapelser bevis på att allt är väl beställt. 
å ena sidan och vår hårdnackade För säkerhets skull har han i 
strävan att fä tänka och handla alla fall startat en »prosperitydri- 
som om ingenting förändrats å ven» ett krafttag för välståndet, 
den andra Mest kompakt mötet vars detaljer jag inte satt mig in 
man naturligen denna fantasilösa i. En charmant och roande detalj 
strävan i den del av världen där har vi dagligen för våra ögon i 
det finns mest pengar, alltså för form av en jätteaffisch. Den är 
närvarande i U. S. A. Den fat. mycket flott. sepia mot mattgul 
tige h u  ej sällan lust att förbätt- bakgrund, och föreställer en hög. 
ra världen, men den rike är van- rest gudinna i grekisk dräkt med 
ligen mån om status quo. Ett av högt lyftad fackla. Överst står 
de mest populära motiven för med väldiga bokstäver: »Forward 
Amerikas deltagande i värlskri- America, framåt Amerika.» Men 
get var önskan att »make the därunder står helt enkelt på ena 
world safe for prosperity». (»Räd- sidan: »Business is good. Keep 
da välståndet,» är närmast en tra- it good,» affärer är fina. bibehåll 
vesti av uttrycket »safe for demo- 

som talesman. som gått uti kriget O m  någon hade väntat att fack. 
i hopp att skapa en enad värld Inn skulle lysa och värma världen, 
men majoriteten av Förenta Sta så tog han gruvligen miste. 
ternas befolkning avgjorde vid Inte menar jag att amerikana- 
krigets slut att det var mest eko- ren är större egoist än vi andra. 
nomiskt att hålla sig utanför Na- Dei är bara så svårt för en rik 
timmas förbund. Samma rent an komma in i Guds rike. Vad 
ekonomiskt inriktade -sannolikt jag mött härute av vidsyn. av in- 
kortsynta - politik har man sedan tresse för mänsklighetens framtid. 
dess fört i skadestånds- och tull- av vilja att. skapa nya livsformer, 
frågor. För ett land där penning lämpade för vår nya värld har 
en betyder så mycket måste ju till största delen kommit från det 
den gångna höstens långdragna fattiga England Helt naturligt 
börskrasch med ett allvarligt re- säger man kanske, ty världens in- 
cidiv och alltjämt föga uppsving tressen äro också det engelska im- 
ha varit ett hårt dag. Dock ej periets. Sant, men det minskar 
så hårt att man ej kan tillgripa inte ens glädje över de hoppfulla 
mänsklighetens älsklingsmetod att tecknen, över uppriktiga böcker 

och skådespel med framtidsdröm- 
mar, över arbetarregeringen och 
dess strävanden, över levande och 
modiga människor. 
För ett par dagar sedan var 

general Jan. Christiaan Smuts 
i Boston. Han är en ståtlig gam- 
mal herre med frisk ansiktsfärg 
och tjockt snövitt hår Han har 
stritt för boerna i boerkriget och 
för England i världskriget. han 
delar med ett par andra äran av 
att ha skapat Nationernas för- 
bunds pakt och han är i dag en 
intensiv pacifist. Tillfrågad av in- 
tervjuare om sin åsikt angående 
Hoovers förslag an  fartyg med 
livsmedel skulle vara immuna i 
kammande krig, svarade han, att 
det är en palliativ, som inte till- 
talar honom som fredsåtärd. 
»Man kan inte civilisera krig. Alla 
sådana åtgärder omintetgöras vid 
första tillfälle Det verkliga pro- 
blemet är att bli av med kriget. 
Alla framtida krig mma att bli 
obeskrivligt barbariska Det kom- 
mer inte att bli krig mellan ar- 
méer och flottor utan krig mot 
civilbefolkningar med gas, bom- 
ber och bakterier." 

Hans föredrag i Boston hand- 
lade om Nationernas förbund ef- 
ter tio är. Han framhöll skarpt 
såsom grundläggande vårt nya 
vetande, att fred ej kan fram. 
tvingas med våld utan måste be- 
varas mom an skapa förtroende 
och samförstånd inom människor- 
nas familj. Till den ändan ha- 
de Nationernas förbund varit det 
första viktiga steget. Vi måste Iä- 
ra oss an mötas kring ett råds- 

(Forts. å rid. 4.) 

Plötsligt hörs kung Georgs röst han 

är nu klockan 11. Flottkonferensens bör- 
ju. I Sverige är klockan 12 och det 
blir lagom att resa sig från skolfrukosten 
a h  slå sig ner bredvid radion för att 
lyssna till vad engelske kungen, Mac 
Donald, Stimson och Tardieu ha att 
säga en värld innan de gå till över- 
läggningarna om minskning av de fem 
sjöstormakternas flottor. 

Skolbarnen äro icke imponerade. De 
im vana vid att etervågorna lydigt tjäna 
dem. Åttaåringen som är van att ta 

in Paris a h  söka Berlin, tystar plötsligt 
ner kung Georg med en liten vridning 
på en radioknapp. 

Det är endast ti äldre som gripas 
av det högtidliga i att detta ögonblick 
våra ineslutna i ett världsauditorium 
Vi känna att jorden under dessa få 
minuter är en enhet och som enhet vänd 
mot den stora frågan: avveckling eller 
utveckling av krigsförberedelserna? 

En störning Elementen och avstånden 

kasta sig över de svaga människorösterna 
för att dränka och överrösta dem i dån 
och brus. 

Det är som om motståndet fällde ut 

sig i ljud. det är som om man finge 
ett förebud om den kamp som skall stå 
det är som ett hot om misslyckande. 
Det är m anlopp av den hedenhösa 

icke ra 
icke anar 

att mänskligheten håller på att byta 
maktmedel och a m  alltjämt tror på våld 

a h  hot om våld som det enda skydd 
som existerar 

Just som de är som mest spänande 
och man väntar på Amerikas tal avbryter 
radiotjänst utsändningen för börsnoterin- 
garnas skull. Kunde herrarna inte ha 
väntat? HIP går det med börsen om 
Lodonkonferesen misslyckas liksom 
flottkonferensen i Genéve 1927 

Yen det kan icke hända det får icke 
hända 
Man skakar på huvudet åt att kon- 

ferensen deltagare till fyra femtedelar 
äro konservativa herrar och representanter 
för nationalistiska regeringar. Mur tror 
icke att de hunnit tillägna sig engelska 
regeringens mycket moderna grundsyn att 
det är bättre att ta fredsriskerna än ris- 
ken med de fortsatta kapprustningarna. 
Men de ha ändå kommit till London. 
De stiga fram i tur och ordning inför 

m världsauditorium och förbinda sig att 
göra sitt bästa Ingenting kan bättre 
bevisa hur tidsläget nödgar dam mot 

deras hjärtelag och vilja 

Engelska amiralitet bjuder bland Y 

nat minskning av kryssarna från 70 till 
50. Allt under förutsättning av motsva- 
rande medgivande från Amerika Frank- 
rike, Italien och Japan Man anar att nu 

komma fyra nationers hjärnors skarp 
sinne att koncentreras på att göra mot- 

svarigheten så liten a h  lättoffrad som 
möjligt Så har det åtminstone varit 
hittills Herrarna komma att fördjup 

ordstrider för att lura sig själva på kom 
ferensens eget syfte. Men tvånget att lyc- 
kas kommer att ligga över dem alla. 

Ty alternativet till avrustning är 

y i högst sakkunniga och fåkunniga 

krig. 



E n  *miss- 

debatt 
Det mest utmärkande för re- 

missdebatten vid 1930 än riksdag 
var, att den räckte så länge 
Själva diskussionen gav en för- 
smak av det mycket omtalade in  
malningstvånget, denna gång en 
blandning av tullar och katekes, 
som på ett besynnerligt ritt skar 
sig. 

Debatten var så lång och ut- 
l äggn ingar  så mångskiftande, 
att man måste göra en mycket 
kan sammanfattning av det hela 
för att få någon behållning. Hjäl- 
pen åt jordbruket var huvudfrå- 
gan. Det är den, som skall bli 
bestämmande. inte för jordbrukar- 
nas, men för regeringens öde. 
Därför var d u  kring den, som 
det allmänna intresset kretsade. 
även om man också ägnade en 
viss uppmärksamhet At ecklesia- 
stikministerns katekesläsning och 
försvarsministerns självförsvar. Så- 
ledes tullar eller icke? Och låt 
oss då ett ögonblick stanna vid 
den frågans innebörd. Tror nä. 
gon, an tullar verkligen skulle 
kunna hjälpa jordbruket? Möjli- 
gen en del stadsbor, men bland 
jordbrukarna själva äro meningar- 
na därom synnerligen delade. De, 
som hoppas något verkligt där- 
av. göra det nog egentligen ba- 
n av auktoritetstro. Tullfrågan 
bör hänvisas till sin rätta plats. 
Den är inte ett intresse för jord- 
bruket, den är en principfråga, 
ett utslag för en viss samhälls- 
riktning. Striden om tullar skall 
utkämpas, icke såsom vinst eller 
icke vinst för 
utan som en 
genhet. önskar man fritt utby- 
te mellan falken? Eller skall var- 
je stat för s k ,  stor eller liten, 
omgärda sig med så höga skran- 
kor rom möjligt för att skydda 
egna intressen? Det är tämligen 
klatt att i sistnämnda fall kan 
det ej bli tal om rättvisa de 
mindre nationerna som ha färre 
möjligheter, bli ovillkorligen 
sämst ställda 

For att återvända till remiss- 
debatten - tvångsmatning av 
svenska folket med svenskt ve 
temjöl lär knappast göra den in- 
hemska veteodlingen populär. På 
sin höjd kan den åstadkomma en 
regeringskris Men jordbruket krä- 
ver ett bärkraftigare underlag än 
så 

Partiledningarna ha nu att räk- 
na sina röster, hur många d e  ha 
och hur många som går att 
värva 

RÄTTELSE. 

I barnavårdsmannen Cecile Strömers 

SO PN E 
Bröd arbete, religion, folkun- 

dervisning forskning. hälsovård. 
sjukvård fångvård kungahus, 
krigsberedskap och förhållande till 
grannländer - allt detta är UPP 
taget i statsverkspropositionen 

När riksdagen börjar, miste re- 
geringen ha färdigt ert förslag om! 
hur rikets medel skall fördelas på 
alla dessa områden och några till. 
Detta anses lika viktigt som för- 
delningen a~ sol och sommarregn 
för grodan. Därför är det en 
stor dag, då statsverkspropositio- 
nen av riksdagen överlämnas till 
statsutskottet för granskning. Den 
dagen firas med en debatt vari 
oppositionen självfallet tar avstånd 
från regeringens förslag. En re- 
missdebatt som bestod i instäm- 
manden, tacksägelser och löften 
om samverkan vore lika stilvidrig 
som en julafton utan gran och 
skinka. 

Man måste fira jul och remiss- 
debatt, antingen man har lust el- 
ler ej och så kan det begå sig 
att båda delarna få något dött och 
mekaniskt. något det-ska-rå-vara 
över sig. 

Så var det också i år. Ändå 
rörde sig debatten om en stor 
fråga. Sveriges olösta jordfråga 
har aktualiserats av en internatio- 
nell jordbrukskris liksom en lung- 
sjukdom blir akut vid en svår för- 
kylning. Regeringen föreslår där- 
för spannmålstullar Vi  skriva är 
1930 Det år då en internationell 
konferens skall sammanträda för 
att överlägga om en tullfred p i  
två år. en frist alltså som Iän- 
derna skulle använda till att för- 
söka komma överens am en det 
fria utbytes politik. Det är ock- 
så i år en paneuropeisk konfe- 
rens skall äga ruin med ungefär 
enahanda syfte: att diskutera Eu- 
ropa rom ekonomisk enhet. Ska 
nu Sverige j u s t  i år bryta 
sin frihandelspolitiska linje och 
vända tillbaks till den nationella 
isoleringspolitiken. vars uppgift ar 
att klara det egna landet i mot- 

remissade at 
ten öppnade. och att man varken 
märkte det p i  talen eller p i  stam. 
ningen, bevisar icke motsatsen. 
T y  man kan agera med i en hi- 
storisk situation utan att förnim- 
m a  dess innebörd eller nå upp där- 
till. Om man undantar vår postala 
fiende Örne. så var det ingen som 
ställde frågorna i bredd med 
tiden. 

Man brydde sig inte ens om att 
dölja vilken stor roll själva det 
politiska spelet blivit för partierna 
Om man velat det. skulle man ic- 
ko ha agnat så  stor del av tiden 
åt parlamentariska etikettsfrågor 
och åt att märka ord och framvisa 
motsägelser has varann. Sanner- 
ligen. man hade en ganska stark 
känsla av att åtskilligt rom upp- 
tog tiden under denna långe, re- 
missdebatt var privatgräl som kun- 
de skötts undan på annat ställe. 
Vad hade en av de mest framträ- 
dande herrarna att saga am den 
över allt annat brinnande världs- 
politiska utvecklingen och Sveri- 
ges del &". Jo detta: »Nu kan 
hr Trygger gratulera Nationernas 
förbund till dessa fina prestatio- 
ner. men för tio år sen ville han 
inte att Sverige skulle ansluta sig!» 
Vad angår det oss nu? Herr Tryg- 
ger bar ju inte alls ändrat sig. 
Det är inte så väl minsann! 
Han är nödtvunget med i Na- 
tionernas förbund och ställer sig 
avvaktande så längt han kan, det 
är samma linje. Varför talades 
inte i stället om vilken politik 
vi ska föra i framtiden? 

Regeringen var i sin minori- 
tetsställning beskedlig inför oppo- 
sitionens tämligen samgående an- 
grepp. Den tror an den lättare 
kan få hålla sig kvar då  Man 
hånar den för detta men det är 
dumt. Det  är det klokaste den 
kan göra. Även en svag minori- 
tets regering kan fatta en m a r  
sa beslut av irreparabelt slag Dess- 
utom räknar den väl på att de 
frisinnade och socialdemokraterna 
längre fram. när det kommer till 
detaljer, skola visa sitt artskilda 
väsen och an så en för regering- 
en nödvändig splittring skall 

DKAS T 
uppstå. Detta trots att båda 
partierna nu deklarera mot  hu- 
lar m o  t minoritetsregeringar och 
f ör en allsidig försvarsberedning. 
M a n  följer en sådan debatt 

med en stark känsla av att hur 
mäktiga än regeringar och riks- 
dag äro så äro de icke allsmäk- 
tiga. Om de icke lämna rum för. 
om de icke uppta i sig dagens 
lir. om de stelna i former 
då skall liver ta sig uttryck på̈  
sidan om dem. Religionen kan 
reda sig utan statsmakterna och 
deras anslag därest den är ande 
och liv. Sammalunda också freds- 
arbetet- Kommer det en vårflod 
i det här landet. och blir den till- 
räckligt stark. så kan den till och 
med bryta sig in över Helge- 
andsholmen. 

Det är alltså inte avgörande för 
vårt öde om det politiska livet 
nu stelnat. Men det är avgörande 
om vi ha makt att sätta in med 
ett nyn flöde av liv. 

Samma dag som remissdebat- 
ten började hölls i Galleri Mo- 
dem i Stockholm en symtomatiskt 
ganska betydelsefull samman- 
komst. Den började med ett fön- 
drag över radikal arkitektur av en 
av de unga moderna arkitekterna 
Uno Åhrén. Sedan uppträdde fle- 
ra andra av den radikala falangen 
och demonstrerade ritningar och 
modeller till sina nyaste bygg- 
nadsverk och deklarerade samti- 
digt sina principer. 

Åhöraren kunde därvid konsta- 
tera art åtminstone inom bygg- 
nadsverksamheten finns det radi- 
kalism i Sverige Här fanns inom 
detta fack en grupp som fångats 
av en idé, rom var full av entu- 
siasm för en sak i sig, som ha- 
de utför ett gemensamt frigörelse 
arbete från gammal tradition och 
tvångsföreställningar och som 
var beredd att fylla tomrummet 
med ett nytt innehåll. Man fann 
en rikedom på uppslag och här 
gällde inte min uppslag framför 
ditt-eller vårt därför att det är 

Uppslagen 
hov. Har fann man den stimule- 
rande känslan av att arbetsupp- 
gifterna voro väldiga och här fann 
man lusten att strida även med 
risk att motståndet (som ännu sit- 
ter vid makten) skulle ta hämnd. 

Det var verkligen uppfriskande 
efter remissdebatten an vara i 
ett sällskap där man diskuterade 
problemen ut frän den tid som 
är och dess behov. Där man 
inte grälade, am vilka som bära 
sig sämst i t ,  fotgängare eller bi. 
lister, utan förklarade att trafik- 
frågan måste lösas radikalt genom 
att skilja på stortrafiken och fot- 
gängarna i en efter moderna för- 
hållanden avpassad stadsplan. 

Det var härligt att slippa bön 
ömsesidiga beskyllningar mellan. 
klasserna och i stället lyssna till 
folk som ville ge sitt bidrag till 
den sociala frågan genom radikal 
lösning av bostadsproblemet. 
Det var härligt att slippa höra 
gräl Över den sjunkande nativite- 
ten. den gifta kvinnans förvärvs- 
arbete eller hembiträdenas oefter- 
rättighet och i stället lyssna till 
talet om sopnedkast som fungerar 
och kooperativa barnkammare 
med dito barnjungfru och takte- 

Det är alldeles givet att dessa 
unga entusiaster - hur mänga 
hus de än få bygga - en d a g . .  
komma att märka an man icke 
kan isolera deras arbetsområde 
från alla de andra, De komma 
säkert att stöta på en hårdare 
motstånd än det som deras egna 
konservativa kolleger rest mot 
dem och som redan vacklar. Vi 
välkomna dem att denna dag ge 
sig in över på vidare områden 
och söka väcka till liv det döda 
politiska intresset. 

rasser. 



vitt 

kyrkan. Initiativet var de senares. Bland 
deltagarna märktes en mängd kända 
namn med ärkebiskopen och kronprin- 
sen i spetsen och efter referaten att 
döma tycks samvaron ha varit angenäm. 
Diskussionerna rörde sig om olika möj- 
ligheter till samarbete mellan de kyrk- 
ligt och de idrottsligt intresserade. De 
ledde icke till något bestämt uttalande 
eller ens något förslag Man tycktes 

tas eller egentligen tänkas ta stor hän 
syn t i l l  varandra. Så exempelvis kan 
man lika litet begära att idrotten i stort 
sett skall respektera kyrkans rättighet 
att ensam förfoga över gudstjänsttiden, 
som att idrottsungdomen i allmänhet skul- 
le vilja vara med om idrottsgudstjänster 
Däremot påvisades betydelsen av det en- 
skilda samarbetet, grundat @ personligt 
intresse för de båda rörelserna 

Två aktivt idrottande präster bl. a. 
kunde visa på goda erfarenheter. Men en 
sak är överraskande. Det tycks inte ha 
varit några kvinnliga deltagare i kon- 
ferensen. Det är visserligen vanligt att 
den kvinnliga idrotten behandlas som om 
d a  inte funnes till Men att kvinnorna 
inte ens ansetts värda den religiösa upp- 
byggelsen är förvånande. De bruka dock 
anses vara lämpliga objekt för den. Men 
kanske a, de, helt enkelt a att den 
frågeställning som föranlett Sigtunamö- 
tet Y otänkbar inom den kvinnliga idrotts- 
rörelsen. 

* 
Ett fruktansvärd supgille med mord 

a m  följd omtalas i dessa dagar i pres- 
sen. En kvinna tog efter att ett par 
dagar i sträck ha supit tillsammans med 
några vänner en förskärarkniv, som räck- 
tes henne på skämt och dödade i ett 
ögonblick mannen, som givit henne kni- 
ven. 

Vad man vet om hennes föregående 
är egentligen att hon blev våldtagen 
vid 12 års ålder, började dricka 
redan i konfirmationsåldern, att hon ock- 
så för övrigt fört ett ganska äventyr- 
ligt liv men att hon under sina få nyktra 
ögonblick varit snäll och välvillig 

M u  förfasar sig nu över hennes vil- 
da handlingar Men det är ett alldeles 
följdriktigt slut på behandlingen hon var 
utsatt för som barn Skräcken över våld- 
täkten lämnar spår för livet och att 
hon hämnas på en man, låt vara under 
rusets inflytande & fullt konsekvent. 
Hade hon skyddats för våldet som barn 
hade hon sannolikt aldrig blivit mör- 
derska som vuxen. 

Det kan i alla fall undras varför 
en sådan person, vars nyktra perioder 
varit erkänt sällsynta, inte kunnat om- 
händertagas för internering innan hon 
kommit att begå sin ödesdigra hand- 
Iing. En undran som ofta inställer sig 
vid sådana handelser och sällan tycks 
få något annat svar, än att människor 
äro så obenägna att föranstalta om om 
händertagande. 

Emellertid kastar denna händelse sam- 
tidig ett hemskt ljus över siffrorna för 
I929 års spritkonsumtion, vilka - i sitt 
preliminära stick - nyligen voro åter- 
givna i Svenska Morgonbladet. 

Där konstateras att det i Sverige kon- 
sumerats minst 32 milj. liter sprit under 
det sista året. Detta betyder en ökning 
från föregående år med omkring 900,000 
Itu. Förhållandet är konsekvent, ty se- 
dan 1922 bu en oavbruten stegring ägt 
rum. 

Också ifråga om fylleri hu en ök- 
ning skett Antalet dömda fylleriförseelser 
beräknas uppgå till 29,000 under år 1929 
alltså omkring 1,200 fler än under fö- 
regående år. 

Många skövlade människoliv, förstörd 
arbetskraft, skräck och nöd döljas under 
dessa siffror Eländet speglas också - 
fastän under ett sken av förträfflighet 
och laglighet - i en annan sida av 
årets räkenskaper. Det är statsbudgeten. 

Systembolagens vinster som för några 
år sedan räknades till II milj. och som 
i fjol uppgingo till 20, tas i år upp 
till 23 milj. Alla de olika sprit och 
maltskatterna utgöra 102 milj. kronor. 
En icke föraktlig inkomstpost för sta- 
ten. 

Hand i hand med dessa inkomster 
statens vinst för en annan också 
önskvärd konsumtion nämligen to- 

baksförbrukningen. Tobaksskatten är i år 
upptagen till 60 milj. kronor, d. v. s. 
dubbelt så stor som för 7 tir sedan. 

I fråga om tobaksförbrukning Y ju 
också ungdomen pi det stora hela taget 

Sophus Berthelsen Vi måste ha läro- En undan- 
gömd filosof E n  pionjär 

Den danska grundskyldsrörel- 

bok i frihandel 
II. Kampen om tullar eller frihandel på 

sens grundläggare och främste går med full kraft i de flesta länder Siri Zöller hade en gång halvt man, S o p h u s  D I  är inte bara Sverige, dir frågan skämtsamt vädjat till sin syster 
B e r t  he l s en ,  har avlidit, mitt i just nu är brännande Det är särskilt Alfhild att rädda »grisarnas» undan 
brinnande arbete för det mål han anmärkningsvärt att England landet där förgängelsen. Och efter Siris bort- 

satt sig före: en fullständig jord- frihandeln en gång vann seger gång kunde denna syster intet an- reform enligt Henry George's "4 i dessa sena tida blivit utsatt för nat än vid sidan av sin dag- 
den systematiska tullpropaganda som be- liga gärning i hemmet - börja 

Tidevarvet har förut vid olika drives med Rothermerepressens miljonupp- renskriva den omfångsrika kvar- 
Iåtenskapen, där alla trevanden 

tillfällen haft anledning att om- 
mäktige mannen och alla resultat endast i svår- ifråga om jordens utnyttjande av som behärskar världens förnämsta tid- läst konceptfonn funnos bevara- 

ningar, hu i förbund med den konser- de. Hon började denna renskriv- 
e För enskilda ett par i samhället. veckor sedan re vative lord Beaverbrook hängivit sig åt ning av idel plikttrohet mat den 

arbetet på ut åstadkomma en obrytbar döda systern utan att till  en bär. 
dogjordes i vår ledande artikel tullmur runt England och dess besitt- jan förstå säger han. Med en 
för det förslag i jordfrågan som ningar. Hans uppfattning om Englands timmes samvetsgrann renskrivning 
den socialdemokratisk.radikala re- ekonomiska uppsving under senare hälf- varje dag, tog det många år in- 
geringen i Danmark nu fram- ten av 1800-talet innebär, att detta inga- nan stoffet förelåg i de prydliga 
lagt. lunda berodde p i  frihandelns genomfö- och lättlästa 45 kvartsvolymer- 

Utan tvivel har ett arbete så- rande utan på en mängd andra fak- na. D e  överlämnades åt profes- 
dant som Berthelsens mycket bi- torer sor Hans Larsson, rom med in- 
dragit till att bereda marken för Med bestickande siffror lägger han ut tresse tog del av självbiografien 
detta förslag. hur England dess kolonier och domi- men ej kunde ge  tid åt det ofant- 

Vi vilja därför citera några ord nions äro fullt i stånd att inbördes för- liga och underliga manuskriptet: 
ur Politiken. skrivna med anled- sörja varandra och vilka enorma vinster För över tjugu år sedan lades det 

som skola inhöstas därigenom, am de i mina händer och jag tog del ning av Berthelsens död. 
- Som helt ung blev han gri- avstå från att handla med utomstående av längre och kortare brottstycken. 

pen av Georgeismens idé. Han Lord Rothemere har möjligheten att Men först denna sommar. (1929) 
tillhörde den radikala vänstern, göra sig hörd. Han äger Daily Mail har jag med fullständigare in. 
men hela sitt liv var han mera vars upplaga är omkring 2 miljoner exem- trängande i grundförutsättningar- 
grundskyldsman än Partiman. Det plar dagligen och som läses överallt in- M genomgått materialet.' 
var bland småbrukare och tor- te minst i arbetarkretsar. Han äger Eve- Jag kan här endast ge  några an- 
pare han vid början av århund- ning News med m upplaga @ 900,000 ex, tydningar om arbetets grundtan- 

ett flertal provinstidningar samt de mycket kar. (Men det slår mig. hur ofant- 
lästa Sunday Dispatch, Daily Mirror och Iigt mycket närmare hennes idé  

från arbetet över på jorden. Han Sunday Pictorial Företagens ekonomiska er ligga till för nuet än för hen. 
utformade Kögeresolutionen av resurser lämna, som man lätt kan före- nes egen samtid. Psykologisk och 
1902, som senare blev den danska ställa sig intet övrigt att önska, och historisk forskning har under mel- 
Husmansrörelsens ekonomiska den sak dessa tidningar vilja stödja, har lantiden gjort landvinningar i 
program. Det är inte för myc- alltså en synnerligen mäktig bundsförvant. samma riktning som hennes eget 
ket sam att denna resolution, som Emellertid kunna vi inte neka oss nö- tänkande och framför allt givit 
kräver jordvärdebeskattning och jet att mot dessa fakta ställa upp ett av tillgängligare uttrycksmedel än 
frihandel, folkets ratt att gemen- mr S n o w d e n s  finansministerns utta- dem, som stodo henne själv till 
samt äga de samhällsskapade vär- landen i frihandelsfrågan. buds. Dar hon måste rada upp 
dena, fått betydelse längt utanför Mr. Snowden har skrivit företalet till egenskaper och adverbial för att 
Danmarks gränser. Dess tankar en nyutkommen upplaga av Henry Ge- åskådliggöra, finnes det nu gott 
stå i detta ögonblick på den mo- 
derna liberalismens program över orges ypperliga bok Tullskydd el- logik har vida fler 
hela världen. Och källorna kun- slutIedningsstrålar än »den trånga 
na ledas direkt tillbaka till den husmansförsamling, som en dag denne arbetarregeringens ryktbare repre- tankens fomr», finner hon om 

sentant och den av Henry George häv människan skall draga riktiga i dade uppfattningen, och eftersom mr. slutsatser ur sitt förgångna, för 
Snowdens ord kunna till fullo tillämpas handling i den tid och den si- 
också på svenska förhållanden, återge vi hon * inställd i måste av den unge godsförvaltaren från 

on ha en mera medvetet synte- 
tisk inställning än hon nu i regel 

Höng. Vid Sophus Berthelsens död företalet i dess helhet. 
förlorar den danska grundskylds- Jag är glad att få tillfälle att skriva har. »Konsekvens» innebär ofta 
rörelsen en oersättlig agitator, några inledningsord till denna förkortade nog endast vidareförande av nå- 
man är nästan frestad saga, en upplaga av Henry Georges stora verk gon enda synbar premiss. Men 
politisk apostel. Det är märkligt om frihandeln, börjar mr. Snowden. For manniskan själv - såväl som hen- 
att hans död inträffar samtidigt två generationer sedan utkämpades dessa nes yttre tidsläge och praktiska 
med att regeringen och folketin- stora striden om frihandel och protek- ändamål - representerar en total- 
gets majoritet anslutit sig till de tionism i Storbritannien a h  så avgö- itet av faktiska premisser, av "il- 
tankar. som han gav sitt livs hela rande blev frihandelns seger att Dir ka hon kanske endast v e t  om en 
arbete för att främja och utbreda. raeli förklarade tullskyddstanken döds- enda eller några få Hur skall 

generation, som inte känner till vilka li- *I G ö t e b o r g s  H a n d e l s  
danden tullsystemet medför för de ar- t i d n i n g  skrev jag 1907 en läng. 
betande klasserna. DI den kringskurna re uppsats, eggad av redaktör 

det knappast vara tal om någon effek- frihandel icke har förmått att avlägsna Hedlunds stora intresse för saken. 
rilla sociala och industriella svårigheter, Den står senare som inledning till tivt motverkande upplysningsverksamhet. 

Till upplysningsarbetet om rusdryckernas hu det på en del håll framträtt en be- en i Boströmsförbundets skriftse- 
skadlighet består staten årligen trehun- nägenhet att inte alls erkänna dess for- rie (Nr. 29) 1911 publicerad skrift människan - och mänskligheten 

dratusen kronor, oberoende av om kon- delar Man önskar återvända till ett skat av Siri Zöller (fran den tid hon -. bringas att tänka och handla 
sumtionen stiger och inkomsterna med tesystem, som all praktisk erfarenhet har ännu räknade sig som boströmi- utifrån en total verklighetsuppfatt- 

an,) I H e r t  h a för 1917 har ning, istället för ensidigt och sned- bragt i misskredit. den. 
Men här behövas fördubblade an- 

som till mord och dråp för att vi skola deras förfäder bi fastslagit genom un- längre uppsats, »Om s i r i  Zöl »en Hon filosofiskt börjar sin människofysiologi» forskning med an 
klart inse detta undersökningar och praktisk erfarenhet. Fri- I e r s a r b e t  e.» loda i vardagens (och senare 

handelsvännerna bi litat så ful på sy- känner dem är det Inte svårt ut över- världshistoriens) situationer med 
stemets sundhet och ofrånkomliga berät- bevisa protektionisten om hans misstag den trefaldiga frågan »Vad är 
tigande att de i hög grad försummat D u  föreliggande verket av Henry G e  rant för mig här? Vad är sant 

situa- 
utsättningarna for de bevis, man kommit strid. Det är på en gång den mest tion? Och vad är sant  o b o- 
till. lättfattliga och den mest vetenskapliga r o e n d e  a v  m i g  o c h  d e  delande 

Tullskyddets fördelar kan framställas framställning av detta ämne som någon- andra?  Var handlas det på KASTADE PATRONER I U G N E N  mycket trovärdiga De tilltala de enskil- sin blivit skriven. Den som studerar spörs e n  g å n g  innerl ig t ,  so cialt 

gen i Revinge hed. En värnpliktig Malte deln däremot avser hela samhällets för- gument kan sedan utan svårighet ve- Hennes forskande började föra 
Jönsson från Malmö var kommenderad del. Nu då ett av de stora politiska derlägga tullivrarens skenbart rimliga krav henne från filosofiens till histori- 
som städare i ett logement, varvid han partierna i Storbritannien återigen av- Läsaren av denna bok skall lära sig, ens forum. Hon hoppades där 
bl. a. skulle göra upp eld i ugnarna. gjort slagit in på protektionismen är det att frihandeln är en princip av mycket få bekräftelse på sin förmodan, 
Från en låda med lösa skott vilken högst nödvändigt att frihandelns princi- större betydelse och praktisk nytta än att varhelst människorna, så vitt 
stod i logementet tog Jönsson fyra pa- per framställas i en lättfattlig och av enbart spörsmål om införseltullar. de kunde, beaktat alla sina re 
troner som han kastade i en av ug- alla åtkomlig form. Det är inte nog Också i den trängre bemärkelse i vil- lationer till tillvaron och dragit 
narna. D i  smällen emellertid dröjde, hu- II begränsa kampen mellan frihandel och ken frihmdelsspörsmålet uppträder i d a  slutsatser ur livets totalitet, där 
kade han sig ned och tinade in i elden tullsystem ti l l  diskussioner om huruvida politiska kampen, är den en sak av stör skulle yppa sig ett resultat av be- 
Just d i  inträffade explosionen, vid vil- a tull bu gagnat eller skadat den ena sta betydelse för industrien och de ar- ståndande värde. varemot ensidi- 
ken ugnsluckorna sprängdes. Jönsson föll eller andra enskilda näringsgrenen. Ingen betande klasserna Tullpolitik är mono- ga och isolerade ställningstagan- 
avsvimmad till golvet med sargat an frihandelsvän har någonsin påstått att tull- polens fostermor och monopol i alla dess den vare sig i hänförelsens over- 
sikte Han fördes till Lunds lasarett, skydd aldrig under några omstädigheter former betyder, & det utnyttjas av en- hetta eller. abstraktionens livsför- 
där det konstaterades att ena ögat var kan gagna en industri Men frihandels- skilda att ta från samhället för att till- tunning nödvändigtvis måste föl- 

jas av raktioner. Historiens väg illa skadat. Risk finnes för att synen på vännerna hävda att vilken född en in- godose privata intressen. 
detsamma går förlorad dustri än må dra av tullskyddet, kan den Genom att utge denna förkortade bil- hitintills betecknas av krampakti- 

Tänk ändå att själva tidshändelserna förlust samhället i sin helhet lider ge liga upplaga av Henry Georges mäster- ga reaktioner, krig och revolutio- 
tala i liknelser till oss när vi icke nom systemet aldrig uppvägas av förde- verk gör man allmänheten en stor tjänst ner. Men vore det ej  möjligt. att 
kunna fatta dess direkta språk Månne len. För att man skall kunna rätt till. Jag anbefaller studiet av den II alla människan, mänskligheten, vid nå- 
regering och riksdag förstå liknelser? ägna sig denna sanning h det nödvändigt som vilja i grund förstå frihandelns be- gon punkt av sin utveckling ble- 

ve liksom seende så att hon klar- 
synt och beslutsam i stället för 

godsinspektör 

-_ dömd. Nu bu det vuxit upp en ny ------ 

Varje nytt släktled måste till väsentliga fru Alfhild von Bahr (under sig. vridet? 
strängningar, ett oavlåtligt arbete och 
stora anslag. Behöver det 

gå så långt delar lära på nytt de sanningar som naturen B. v. B.) publicerat en Vetandet måste kompletteras med 

Telegrambyrån har utsänt följande med- att sätta det uppväxande släktet in i för- orge berör själva kärnpunkten i denna för a n d r a  inför denna 

En olyckshändelse inträffade på freda- das och klassernas särintressen. Frihan målet och sätter sig in i bokens ar- och f ö r n u f  t i g t ? .  

att vara grundligt införsatt i lagarna tydelse och principer. -- för det internationella varubytet. N Y  man - 
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E n  undang 
(Forts. fr. rid. 3.) 

i blindo och p i  måfå, levde sin 
historia vidare? 

i fråga om den mänskliga or- 
ganismen lär man sig snart för- 
stå, att det omedelbara uppfyllan- 
det av varje särbehov måste leda 
till förödelse. Skulle icke en lik- 
nande insikt kunna nås ifråga om 
den organism. som är mänsklig 
heten? 

Eftersom livet oupphörligt växer 
vidare och olika tider ha skilda 
behov, kräves ett oavlåtligen nytt 
lyssnande. förnyat tänkande och 
förnyat perspektiv på tillvaron. en 
vakenhet för nuets sig alltid vid- 
gande dimensioner och relationer. 
V i  få varken stelna i gamla ut- 
siktsmått eller rusa livet i för- 
vig  med känslan - utan sällskap 
av insikt i teknik och totalitet. 
Man måste lära sig »häva tillva- 
rons förstening» genom att från 
fall till fall lära ur livet själv som 
sin främsta kunskapskälla. Varje 
väsen är ett särfall, en oändlig 
stråle av individuell historia, som 
måste finna sin inställning som ett 
led i nuets totalsituation. »Varje 
tidens värld är blott en olika nyc- 
kel till evighetens gåta». 

När Siri Zöllers radikala allvar 
hörjade loda med frågan: V i d  är 
sant för mig? för andra? på an- 
dra sidan om special- och indivi- 
dual sanningen? d i  gjorde hon 
den upptäckten, an våra »sannin- 
ga» i häpnadsväckande grad bero 
på inflytelser. meningrvindar och 
predispositioner, som ända från 
vår späda ålder likt blåst och 
väder, f ö n  oss at vissa håll. Hon 
insåg vidare, att dessa samma me- 
ningsinflytanden i sin ordning 
kanske lagrats i blindo under ge- 
nerationer, förstärkta genom upp 
repanden och fullständig frånva- 
ro av en frågande a h  lyssnan- 
de inställning inför kraven ur li- 

Ju mera totalt en situation gri- 
pits i ett handlande, ju solidare 
verklighet ger denna handling till 
resultat. Man kan tala a m  grader 
här. l i k n e l s e  som punktens, Iin- 
jens, ytans och den solida krop- 
pens dimensioner. 

Några exempel ur hennes hi- 
storiska sökande. (Hon använde 
endast sin tids yppersta vetenskap 
liga framställningar i första 
hand. Språken villa henne ringa 
hinder.) 

Ingen arkitektur har såsom den 
grekiska tagit hänsyn ej  blott till 
ändamål, material. proportioner 
utan också till hela landskapsbil- 
den. luften. rymden. Den repre- 
senterar också genom denna to 
talitet av relationer i sällsynt grad 
den oförstörbara skönhetsverklig- 
het. som flyttar en skapelse över 
samtidens tillfälliga tycken in i 
evighetens organiska liv. 
I Beethovens nionde symfoni 

finner hon åskådliggjord den ri- 
kaste harmoni ur självständigt &f- 
ferentierade relationer. Den ar en 
»solid» upplevelse, av människor- 
nas gemenskap just ur deras olik- 

vets nu. 

ömd filosof 
het (ej blott ur osjälvständigt sam- 
manhang.) 

Att följa Siri Zöller genom hen- 
nes rannsakning av kulturer och 
religioner efter sitt arbetes lag 
skulle föra oss för långt. Blott 
några ord om hennes syn på So- 
krater och på Kristus. hos vilka 
hon. (var efter sin art) finner den 
soliditet, den differentierade enhet. 
som ställer själva deras liv, ej 
blott deras resu l ta t ,  ovanför tidens 

Sokrates vet att avkläda sig al- 
la förutfattade meningar och stå 
i ständigt frågande ställning. Filo- 
sofien är för honom icke ett fack. 
Den är ett med livet självt. Och 
han ställer den i relation ej blott 

förgängelse. 

Amerikanen GRAMMOFONSKIVAN 
Forts. fr. sid. 1. Ja, utgångspunkten var verklighet en andra intressen betagna i dans och dans- 

bord och överlägga tills vi nå 
enighet Han kritiserade 1O:de sjungande narren Al Jolson lät sin röst Det har utfärdats förbud för dans 
och 16:de punkterna i pakten: de rulla fram i en kärlekssång till Sonny och grammofonspelande på söndagar och 
äro fossila avlagringar av vår gam- Boy, medan på den andra förmodligen helgdagar, beroende dels på gamla pie 
la världsmentalitet. han hade ogil- någon lika betvingade stämma halvt i huset och hänsyn 
lat dem från början. sång, halvt i tal framställde ett ljuvt till de äldre bland jungfruarna, vikas 
Föredraget var iscensatt med minne såsom Was il a dream. was it sirrngt religiösa intressen inte böra trä- 

stor pomp. President Lowell, Har. a dream, we were alone, I held you das för nära dels på att Husfadern 
varduniversitetets rektor var ord- in my arms that night, tyc. finner musiken ful. 
förande och alls Bostons kända Men jag är övertygad om att den Så frågas i alla fall på lördagen: 
namn var p i  programmet såsom lilla estetiska konflikt som uppstod om- - Får vi spela litet i morgon om. 

nesses» Alltså var den väldiga sträcktaste kretsar så omtyckta skiva, - Ni kan ju spela i dag lika väl, 
fesdekorerade salen fylld till si. hade en djupare grund än frågan om till kl. 12 i natt om ni nu a b  så börja 
sta plats M e n  det var ingen län det musikaliska värdet i sången och på måndagsmorgonen kl. 6 igen om det 
publik att tala till. Den gav föga egentligen utspelades på ett alldeles an- är nödvändigt. Ni hu ju hela veckan 
gensvar när han, efter många ar- nat plan er utom just de tolv timmar, som 
t iga ord om Wilson och om vad 

grammofonskiva, där på ena sidan den musik. 

tistiska traditioner i 

beskyddare. »patrons and patro- kring denna för övrigt i de allra vid, grabbarna kommer? 

Huvudpersonen - den I alla avseen- ber för 

till »filosofer». utan han måste i U S. A gjort för fredens sak, den främste - var Husets Herre Han 
varje stund ställa den i förhål- förklarade att nu miste de in- är svår att beskriva, därför att man 
lande till vad helst han mö- fria sina löften och gå in i För. med sina av kuber och trianglar djärva 
ter, människor, ting, händelser. bundet eller också göra något an- ljuseffekter och kala rumsinredningar mät- 
»obetydligheter» eller offentliga nat lika positivt eller bättre. In- tade ögon och sina vid synkoper och 
skeenden. Var och hur man an gen tycktes generad av att p r o  trillande saxofontoner vanda öron har 
undersöker Sokrates beteende. så grammet angav att 54 stater äro ont om liknelser, som kunna tjäna att 
är strukturen ensartad. Den faller medlemmar av Nationernas för- åskådliggöra hans egenart Ty där är 
ej  i sär i bråkdelar. Filosofien bund samt uppräknade dem rom något melodiskt och mjuklinjigt, Hans 
är ej blott en livsrelation, utan icke äro medlemmar nämligen: väsens stil, har numera få representan- 
uttrycket för hela hans samlade U. S.A. Sovjetrepubliken Afgha. ter. Den framkallar rörelse, när man nå- 

varelse. - Redan has Platon tyc- nistan, Ecuador Brasilien, Egyp- gon gång oväntat möter den hos nå- 
ker Siri Zöller att filosofien bör- ten, Mexico, Costa Rica, Turkiet. gon grånad man eller kvinna därför 
jar sin skilsmässa från det övriga Den kommitté för att fira tioårs. att den är så omedvetet fulländad och 
liret, for att t i l l  slut bli en spe- minnet vilken ordnat kvällen hade Det är som vore de inre käl- 
ciellt intellektuell aspekt. utan vi- kanske en avvikande mening. men lorna så till brädden fyllda, att de ovill- 
dare befattning med de historiska majoriteten tänkte nog som van. korligen måste strömma över, utan en 
grundförutsättningar, som stå bak- ligt: »Varför skulle vi lägga oss baktanke skänkes i övermått ur deras 
om varje ny tanke och ge den i världens affärer». Och när ge- innehåll av skönhetsglädje a h  vänsäll- 
sammanhang med hela tillvaron neralen talade om Kelloggpakten het men också av allvar och genom- 
i övrigt så applåderade man för den är trängande intresse för livet i dess mång- 

Kristus hade i sitt inre upp ju amerikansk, men när han sade sidighet. Trots rikedomen av gåvor vilar 
levat mänsklighetens organiska en- att den ar otillräcklig till dess där en prägel av uppfostran och hö- 
het och upptäckt kärleken som man utarbetat ett system att ge- viskhet, som försmår varje antydan till 
(det medvetna) lirets grundlag. nom konferenser omsatta dess ut- självsvåld. 
Varje uttryck av hans väsen här fästelser i handling då var man De övriga personerna i händelsen 
spår av denna inblick. Men hans reserverad jag satt färdig framträda inte d att de skulle kunna 
yttre miljö, senjudendomens värld, att applådera. men ingen annan särskilt beskrivas. De äro unga, hyggliga 
förmådde icke återspegla denna tycktes ha lust. liga, intresserade av nytt delvis rädda 
upptäckt Utan den yttre tillva- Nej, Amerika är i n a  färdigt för gammalt men beroende av båda 
ron ställde oupphörligt emot ho- för den ledarroll som är deras Litet trotsiga. ganska lydiga a h  bland 
nom vredens guds anlete som svar just nu. Det vore väl också för 
på hans appell. Och därigenom mycket begärt. 
hindrades han i hög grad att pi -  Denna syn på världsläget synes förtroende trots allt. Bland annat 
verka det yttre samfundet. Hängiv- kanske mången följdriktigt utmyn- av detta skäl var jag mycket be- 
na människor dyrkade honom och na i ren pessimism. Man kunde tagen i Nichols och Brownes skå- 
värmde sin känsloeld vid hans jät- säga: när människorna äro så despel Vingar ö v e r  E u r o p a ,  
teflamma. Men de kunde lika fö- omöjiiga så låt oss för allt 
ga i sina liv återgiva hans uni- världen stoppa vetenskapens sö- är en framstående dramatisk ska- 
versalitet. som en amatör skulle kande efter nya sanningar och pelse, utom all fråga. Hela hand- 
kunna komponera Beethovens därmed teknikens landvinningar Iingen består i att 16 min kring 
nionde symfoni. De kunde endast innan den långsamma mänsklig- ett rökbord överlägga om värl- 
söka återge. den genom upprep- heten får ännu fler av dessa pro- dens öde. I len var säker om att 
ning, som när man spelar en an- blem, som den inte vill ta itu intresset hölls vaket! Det är en 
nans komposition. Själv insåg han. med, Är det inte övernog med konservativ regering som överläg- 
att den universella kärlek han upp fredsfrågan, rasproblemet, arbets- ger, så den beslutar till sist en- 
täckt rom ett högre livets grund- löshetsfrågan, jordfrågan, befolk- hälligt att hellre döda den nye 
lag, borde sträcka sig ut genom ningsfrågan. kapitalismen in- vetenskapsman som kommit till 
hela historien, in i själva sam- gen majoritet vill på allvar lösa dem med en upptäckt, vilken skul- 
fundets struktur. Men tiderna i- ens dem ens nu. le sätta oandliga resurser i män- 
genom ha människorna stått stil- Men man känner det ändå inte niskornas händer, än riskera att 
la inför honom och värmts av så För mig åtminstone är det dessa resurser komme att miss- 
hans eld för sitt privata liv, dock bergsäkert att ingen väg finns brukas Slutet är att regeringen 
utan an draga konsekvenserna av utom den att visa mänskligheten dock måste ta risken, ty denna 
den nya premissen för hela des vetenskapligs upptäckt har, som 
yttre tillvarons arbete a h  gemen- »Livet fordrar nu en religion av så många, gjorts på flera hå l l  
skapsliv. Under tiden har univer- oss som uppstått omedelbart ur samtidigt. Det var roligt att kon- 
s u m  genom n y t t  vetande oerhört vår egen historia. ty blott en så- statera sin egen reaktion. Jag 
vidgats. medan revelationen av dan religion. som står i full sam. visste hela tiden, an för mig fanns 
Kristi livslag - ofta förnummen klang med vårt föregående och det bara ett val viga. ja na 
i det inre l ivet - ännu låter vänta närvarande liv kan tjäna som rät- turligtvis, trots allt. H u r  kan man 
på sig i samfundens värld. tesnöre (inriktare) för vår vidare avstå från en sådan möjiighet att 

utveckling.» När människorna för. få en värld dar ingen behöver 
stå sitt verkliga samband enligt frysa och hungra. en värld rom 
Kristi livslag ej blott med känslan har räd att ge  varje ung människa 
utan också med förnuftet, då må något an intressera sig för, låter 
ste den vantron falla. »att strid den komma på sin rätta plats, en 
är det mäktigaste vapnet för att värld där pengar är en övervun- 
havda sanningen.. nen ståndpunkt, en värld att tän- 

När människan fått den kun- ka och drömma i  en värld för 
skap om människor, som villar skönhet, for godhet - - Ja miss- 
att hon tänker och handlar ur alla lyckas. det må så vara, men att 
sitt väsen krafter och med hän- våga försöket. bon det. »Zeus giv 
syn till andra och till det stora släktet gosselynne, hoppfull håg 
hela d i  torde en vändpunkt va- och fantasi.. 
ra för handen i historien, så att 
mänskligheten lever vidare som en 
seende, lyssnande, forskande or- 
ganism. i stället för att drivas av 

. . 

fläckfri. 

i som jag såg strax före jul. Det 

Spero. 

- Det är ju bara det, att när vi 
inte hu någon att dansa med annat 
än på söndagen, är det litet tråkigt 
att inte få spela just då 
- Ja det ii det enda jag ber er 

om, men jag förstår att det I meningen 
att sig skall bestämmas här i huset 
mig förutan. - Nej det är klart att det inte är 

inte är någan melodi - någon gam 
mal neger, som de har fått billigt - Ja älskling vi spelar inte. Det 
är ju onödigt att ha grammofon när 
man inte får använda den när det be- 
hors, men det är klart att vi inte skall 
spela 

- Den där ohyggliga melodien, som 

I ett ömt och varmt förhållande be 
hövs det inte mer, än att ena parten 
ger med sig med ett underkuva och 
»förlydigt» tonfall för att hela händel- 
sen skall som en oförätt mot 
en samhörighet som inte får föroläm- 
pas. Det har kommit en fläck på en 
klar yta. 

Något måste hända på nytt innan u- 
karna kunna mötas klara och skrattande 
innan man glömt att de gömde sting, 
som måste döljas 

Och det händer. Om en kvart eller en 
timme är agget bortbränt, som oljan 
kan brännas bort från ett neroljat tänd 

De unga borde ha råd till den 
lilla frikostighet som behövs härtill, ty 

De ha hela världen öppen för sina tyc- 

de 
klagande Al Jolsons bundsförvanter kom- 
mer han också att sjunga sin neger- 
mjuka sång över världen. En förbju- 
den söndag är när allt kommer vida 

att de ha rätt, därför att för dem är 
det mest fria det mest rätta 

Därför - om de ge med sig i sur 
mulenhet kommer konfliktens ansvar på 
dem. De få kosta på sig att vara gla- 

da ty de ha framtiden för sig. 
Fastän jag högt gillar instrumentering- 

en i den orkesterbeledsagning, som på 
synkoper hackar fram omkring den sjun- 
gande narrens smältsköna röst, är mitt 

Fadern ett försvar 

Ty jag har själv setat till bords en- 
sam i min åldersklass med unga damer 
och herrar på 16-20 år. Jag erkän- 
ner att jag förstod inte deras skämt 
och deras tal var mig misshagligt i sin 
obesvärat högljudda, flödande ström för 
vilken intet motstånd nar heligt eller 
stort. Jag hade velat tillhålla dem öd- 
mjukhet och allvar. Men jag kom ihåg 
att de valt den ton, som för dem var 
äkta och som därför inte kan '- 
Dock A' jag också i ett ögonblick 
med Faderns ögon och jag tänkte: Det 
var innerst inte fråga om en grammofon- 

spänningen den oavlåtliga tysta kampen 
mellan två generationer. Casan 

vems är segern om inte deras, trots allt? 
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