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Om Importförbudet på Island 

och dess groteska verkningar skriver 

Estrid Falberg-Brekkan, Reykjavik 

Viola W. Markelius 
publicerar i veckans n:r sin tredje 

artikel om 

Ryssland just nu, 
i vilken hon skildrar bostadsfrågans läge. 

»Samling kring demokratin» 
och 

»Demokratin och kvinnorna, 
ger uttryck åt aktuell kvinnoopinion 

från olika fronter. 
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Den tredje artikeln om judarna av 
Ester RöhI heter 

Juden - ockraren. 

Tre män i kanot på Donau 
av Elias Svedberg. * 

Böcker 
av Johan Falck. 

Vad har hänt? 

T E R  EN kreugerskandal har kommit Å i  dagen i ett återvinningsmål mot 
Torsten Kreuger, där det uppenbarats att 
riksdagsman Christiernsson. inspirerad av 
denne och tydligen i förhoppning om kon- 
tant vederlag, använt sitt inflytande som 
tidningsman mot riksbankens politik till 
förmån för Kreuger. Den Kreuger-in- 
spirerade artikeln publicerades i samband 
med den för Kreugers politik obekväma 
diskontohöjningen efter guldmyntfotens 
övergivande. Händelsen är ju icke ena- 
stående men icke desto mindre föga upp- 
hygglig. 

Lasarettsläkaren D:R HOLM i 
Oskarshamn har nu förklarat att den 

kirurgiska avdelningen vid lasarettet 
måste nedlägga sin verksamhet under 
vintern, då ingen uppgörelse kan träffas 
om byggnadernas fullföljande. Arbetar- 
sidan hade förklarat sig villig at t  fort- 
sätta arbetet efter direkta förhandlingar 
med entreprenören, men detta förslag av- 
slogs av arbetsgivarna. D:r Holm har 
ända in i det sista sökt rädda situationen 
för sitt beträngda lasar-tt genom att på 
yrka direkta förhandlingar från parternas 
sida, och som bekant gjorde regeringen 
även ett försök i denna riktning, men 
utan resultat. 

I GÅNGSÄTTANDET AV OFFENT- 
LIGA ARBETEN stöter på svårighe- 

ter, inte  bara i Sverige, där den alltjämt 
olösta byggnadskonflikten fortfarande 
står som ett hinder i vägen för hjälppro- 
grammets genomförande, utan också i 
Amerika, där det är president Roosevelt 
själv som håller tillbaka, förlitande sig 
på sitt »återhämtningsprogram» som ut- 
väg ur krisen. Arhetslöshetssiffrorna i 
U. S. A. ha dock icke minskats med me- 
ra än 2 miljoner, varför över 10 miljoner 
arbetslösa ännu återstå ohjälpta. Under- 
stöden ha krympt ihop och den privata 
hjälpverksamhetens resurser äro i det 
närmaste uttömda. Man väntar på igång- 
sittandet av de produktiva arbet 
direkt och indirekt skall ge det 
nade näringslivet ny fart. 

Jan-Erik Holm: Anna Lindhagen: 

"Ku r fûr s t e n d a m m" Auktor it etst ron är avsatt. 
Intryck av Krishnamurti. 

V ad ä r  kulturbolsjevism för någon- som varje eftermiddag flanerat förbi dess D et ligger li , otvivelaktigt något mycket tillsats av mystisk gloria. Han impone- 
märkligt i den omständigheten att rar uteslutande genom den nästan torra 

För nationalsocialisterna är  det litet av féer och restauranger. Denna publik har en människa, utsedd till ledare för en logiken i sina påståenden, genom sitt in-  
andlig organisation, avsäger sig ledar- telligenta ansikte och den kraft med vil- 

varje: ateism, homosexualitet, funkisstil, haft ett starkt judiskt inslag, och at t  an- skapet emedan han är  övertygad om att ken han framför sina meningar. 
födelsekontroll, urringade klänningar, tisemitismen vunnit så stark anklang var och en måste själv nå insikt om san- Dessa äro i hög grad radikala, om man 
psykoanalys, rökande damer, nakenkul- bland befolkningen i världsstaden Berlin, ningen och ej kan detta under auktoritets- med detta missbrukade ord menar vad 
tur, shinglat hår, kamratäktenskap, yr- liar huvudsakligen berott på den nazis- ledning. Krishnamurti har för narra Ar det betyder - att gå till roten. Här ne- 
keskvinnor, åtskilligt tiska hetsen, men också i någon mån på sedan fullständigt brutit sig lös från den dan i ytterlig korthet huvudinnehållet i 

världslärarenimbus med vilken han om- det föredrag som hölls i Oslo den 10 
mera. Han har sept., vilket även synes mig vara grund- 

inskränkt sitt verksamhetsområde till att linjen i hans tankevärld såsom den möter 

ting? luxuösa butiker och fyllt dess talrika ka- 

jazzmusik och 
kurfûrstendammjudarnas utmanande be- gavs i sin tidigare ungdom. 

Nästan alltihop det där har Hitler nu teende. 
förbjudit, och alla snälla borgare jor- 

, 

Iförda det dyrbaraste och elegantaste i egenskap av tänkare framlägga sina i hans skriftstsällarskap av senare data. 

den runt drar en suck av lättnad och som funnits att få i klädväg har kurfür- ideer såsom föredragshållare och skrift- Människorna gå från tro till tro, från 
stillare. Senast har han talat i Oslo dels erfarenhet till erfarenhet och hoppas att 

Iängtar efter att få det lika ordentligt stendammherrskapen och å två offentliga möten, dels i en trängre på något oförgängligt som al l t id  är be- 
sorglösa promenerat på sin gata, parke- krets av åhörare. stående. Det enda viktiga är  emellertid hemma hos sig. 

Emellertid måste man härvidlag ta na- rat sina flotta bilar utanför de stora När man hör och ser honom förstår att så genomleva erfarenheten att man 
tionalsocialisterna en smula i försvar: det restaurangerna, utan att bry sig om ra- man än tydligare än då man hört honom förstår dess orsaker, vilket man ej når 
är inte de, som börjat med att blanda den av svultna arbetslösa, som tiggande beskrivas genom andra  v i l k a  l i d a n d e n  genom tron på auktoriteter e l l e r  genom 

han måtte ha genomgått på grund av en lärdom utan endast nar sinnet är  fritt 
ihop ovannämnda föga sammanhängande kantat trottoaren. 
ting. Det har i Tyskland, i synnerhet i På Kurfurstendamm har man alltid följt krets som i honom väntade en ny världs- bort från lidandet genom att söka tröst- 
Berlin, funnits en viss sorts mänskor, för med sin tid, alltid varit välorienterad i lärare och ledare av mycket epokgöran- i religion, auktoritetstro eller nöjen. Man 
vilka allt detta varit ungefär en och sista modet Damerna har inte kunnat de mått. Det är  nämligen något iögon- skall ej fly undan medvetandet, upplevel- 
samma sak - näml igen  en modesak. De visa s i g  utomhus utan den senaste hatten fallande sunt, naturligt och enkelt mänsk- sen av livet. Man skall leva i dess kamp, 

ligt i hans framtridande. Han är  fri dess sorg, dess glädje fullt vaken och 
har lekt en frivol och snobbistisk lek med från Paris, utan att ha färgat sitt hår, från alla gester eIler tricks, f r i  från varje 
ting, vilkas allvar de aldrig begripit, och sina naglar, sina ögonlock och läppar i 

för vilka de intresserat sig av den enda den senaste färgen, utan att ha lett den 
orsaken, att det varit modernt. BI. a. senaste modehunden i band. (Vi  hade 
h a r  d e  lekt med tanken på upplösningen här i Stockholm i våras besök av en dy- 

av det kapitalistiska samhället, utan att lik dam; hon sjöng och spelade teater 
någonsin på allvar vara beredda att med bravour och fick med rätta beröm 
acceptera en annan samhällsordning för sitt konstnärskap; men till hela s i n  

ett tillfälle under den just på- gar  från kursdeltagarna om hur saken typ var hon äkta »Kürfurstendamm».) 
Lika Iivaktig som man varit på kläd- V gående  höstkursen vid Kvinnliga förverkligats på olika håll. Att en hel 

modets område har  man varit det på an-  Medborgarskolan på Fogelstad togs frå- del barnavårdsnämnder t. ex. i Sunds- 
»Kurfürstendamm»: 
icke blott en gata i Berlin dens, Man var, ack, så intresserad av so- gran upp om undervisning och upplys- vall, en del kommuner i Stockholms om- 

ciala problem. Aldrig  hade man läst på- ning i sexualhygieniska spörsmål. Det givningar, Skåne, Halland och Blekinge, men dess karakteristiska 
gon så fängslande bok som »Das Kapi- var många deltagare som utifrån sina för att nämna några exempel, med gott 

tal» ( i  verkligheten läste man förstås Ed- praktiska erfarenheter från skolor, sjuk- resultat vid upprepade tillfällen anord- publik. 
gar  Wallace), och man skröt med att ha vård, barnavårdsnämnder och olika slag nat upplysningsföredrag, det kanske är 

talitet med ett enda ord: »Kurfürsten- tagit Rosa Luxemburg eller Liebknecht i av kommunal verksamhet lade fram si- känt. Mera ovanlig var nog den handel- 

damm». I sina salonger betygade man sin na synpunkter och krav. Två saker var se, som berättades från Blekinge, där 

en bred och vacker gata i Berliner stora sympati för proletariatet, men man det särskilt, som slog åhöraren: dels kyrkoherden i en församling upplåtit 

Westen. Men när man sagt: »Kurfürsten- lät slänga igen köksdörren för varje 
den medvetna och allmänna uppfattning, kyrkan för saken och föreläsningarna 

damm», har  man i allmänhet inte menat hjälpsökande arbetslös. , smoking och som kom till uttryck i dessa yttranden, som hölls av en läkare ägd: rum under 
om nödvändigheten av en ordnad upp- högtidliga former inför en stor och re- 

själva gatan, utan den eleganta publik, lysning på det sexualhygieniska områ- presentativ publik. Som ännu ett viktigt 
det. Dela flera exempel ur det prak- framsteg får nog antecknas åtgärderna 

Det är  nästan symboliskt at t  hr Goeb- d. v. s. ikläder sig en diktators skepnad. tiska l i v e t  på framgångsrika försök att från en skolstyrelse, som gått i n  för 
hels nu fått säte och stämma i Genève. Visserligen har Dollfuss hittills mest va- ordna den svårlösta frågan lokalt och systematiskt meddelad upplysning i 
Rådspresidenten hr Mowinckel har också rit orienterad åt  den svarta, icke å t  den med anpassning till rederhörande ort.;. samtliga de skolor, över vilka den har 
hälsat församlingen med bekymrade ord, bruna diktaturens sida. Men det blir kan- stads eller skolas särskilda möjligheter. att bestämma. 
och framhållit fyrmaktspaktens arbets- ske icke så svårt för den nye diktatorn Sedan doktor Ada Nilsson i n l e d n i n g s -  Det är  glädjande och uppmuntrande 

att så småningom komma överens också 
med s i n  bruna kollega i Tyskland. vis framlagt det program, som Tidevar- meddelanden från ett område, där re- 

plan som ett gott förediime. 

D E N  SPANSKA REVOLUTIONENS UTVECKLING är icke Iätt att för- RÄTTEGÅNGEN OM RIKSDAGS- vet ofta funnit anledning att framhålla, formsträvandena haft ovanligt mycket 

BRANDEN pågår i Leipzig ,  men på detta område, och som bl. a. kräver motstånd att övervinna, meddelanden 
utsäga, sedan nu det socialistiska kabi- 
nettet Manuel Azana störtats genom den den ger inte mycket klarhet över det vederhäftig upplysning för både gossar som vittna högt om personlig ansvars- 

av storfinansen igångsatta våldsamma verkliga förloppet. van der Lubbe gör, och flickor, meddelad i den ålder då de känsla, intresse och framgångsrikt ini -  
presskampanjen. Förra året avvärjdes trots officiella förklaringar om hans and- först börja fråga, kom en rad skildrin- tiativ. 
delvis medelst storstrejk ett försök till liga och kroppsliga välbefinnande, knap- 
monarkistisk kontrarevolution. Men väns- past intryck av att vara f u l l t  rättskapa- 
terns ökade makt framtvang en koncent- bel. Han skrattar omotiverat och sva- 
ration av de konservativa elementen och rar ja och ne j  hur det f a l l e r  sig. T i l l  

premiärminister Azana har, trots sitt per- och med Svenska Dagbladet och Nya 
sonliga mod, haft samma svårigheter att Dagligt Allehanda beteckna förhören med 
kämpa emot, som de tyska vänsterrege- honom som en fars. Torgler tillvann s i g  
ringarna efter 1918 års revolution. Skall respekt vid sitt första stora anförande, 
Spanien tvingas att gå samma väg som som synbarligen vittnade om ett gott 
Tyskland? Kommer det att följa den samvete. Medan de tre bulgarerna tyc- 
Sovjet-ryska diktaturens väg? Eller skall kas spela en mera sensationell och ut- 
det förmå att genomföra principen om en manande roll. 

skrattande 

falsk attityd. honom påtvingad av den från begränsning. Människorna vilja fly 

(Forts. å sid. 2). 

Glädjande framsteg. 
- 

I Berlin har man betecknat denna men- 

Kurfürstendamm ä r  som bekant hand. 

(Forts, å sid. 4.) 

C. H .  

D EUTSCHLAND, DEUTSCHLAND 
ÜBER ALLES! Det förljudes från RIKSKANSLER DOLLFUSS har  med 

RADIKAL prispolitik, den senaste omorganisationen av ka- Tyskland a t t  orden Amen och Halleluja 

ATIONERNAS FÖRBUNDS FJOR- binettet ännu en gång bevisat sig som den N TONDE DELEGERADEMÖTE har fascist han innerst ä r  Ledaren för den 
n Förbundsförsamlin- antifascistiska nationella fronten, vice- 
omedelbart före ned- kansler Winkler har avgått och ersatts 

ns sammanträdande i av en representant för den av furst Star- 
a för mötet äro inte hemherg ledda, öppet 

Ijusa. Av de deltagande fyra stormak- gen. Dollfuss själv i 

terna äro inte mindre än två diktaturer. gen a v  statens verks 

k o r t  l e v e r a n s t i d  och  g e d i g e t  
utförande g a r a n t e r a s  våra kunder. 

icke Iängre få användas emedan de äro 
av hebreiskt ursprung. Den tyska iso- 
leringsprocessen t a r  sig groteska uttryck 
I åtskilliga framstående tyska musikverk 
får texten tydligen ändras. 



Organisa= 
tion o c h  
demokrati. 

Krishna- Demokratien 
murti. och kvinnorna. 

Fredrika-Bremer-förbundets organ Her- 
Hertha framhåller i en artikel med ovan- 

stående rubrik a t t  så Iänge reaktionens 
vapendragare e j  akta för  rov a t t  söka 
s tänga  dörren till arbetsmarknaden för 
de  kvinnoskaror, som vilja passera ge- 

nom den, e j  kom supplikanter utan som 
med männen fullt jämnställda medborga- 
re, så länge ä r  demokratein, för vars vä- 
sen frihet, jämlikhet och rättvisa obero- 
ende av kön och civilstånd e j  hord? vara 
främmande, endast en falsk och vilsele- 
d d e  ursprungsbeteckning. Så länge 

(Forts. fr. sid. 1.) 

medveten. 
framför oss, den är framförallt i nuet. 

Kr ishnamur t i  tar  emot frågor som han 
under föredraget besvarar. Många 
gor synas onödiga, varför svaren också 
of ta  bliva upprepningar. Men sättet att 

ä r  dock mestadels verkningsfullt svara 
genom precisionen och kraften han  in- 
lägger Temat återkommer, V i  måste 
fördjupa förståendet av det  l i v  v i  n u  leva, 
Man känner sammanhanget mel lan  dessa 

understrykningar och Iivstrons furkunnel -  

Evigheten är ej bakom oss, ej 

se i alla tider. Icke såsom den av andra kvinnornas likaberättigande på arbets- '  

o f ta  blivit missförstådd utan såsom den marknadens  där  den al lmänna krisen 

av föregångsmänniskor verkligen fram- skärpt kriget mellan könen, eller i sam- 

Samhället har tröttnat på bygg- ställts, nämligen såsom en tro på livets 
nadskonflikten. Om den nu genom egen mening. övertygelsen a t t  man i nuet 
regeringens ingripande skulle lösas, kan uppleva evigheten, då man ej känner 
kvarstår likväl det  intryck allmänhe- sig avskild utan som e t t  med det hela. Det gäller i dessa t ider  för Oss kvin-  

ten under tiden fått av respektive Denna tanke genomgår ju också vedan- nor a t t  mobilisera allt vad vi äga av and- 
organisationers förhandlingar. . Icke tismen i sin icke-dualistiska form: det l i g  kampvilja. Det gäller a t t  övertyga de 

månghövdade kvinnoskaror, av vilka nog därmed! 
rätten till organisation och däri se Överensstämmelse i tänkandet åter- många tyvärr ställa s ig  indifferenta  Och 

en framkomlig väg för att ernå re- kommer genom tiderna. dock mindre eller oförstående till vår gemensamma sak ,  a t t  
sultat. Men samtidigt reser s i g  kra- mer djupt genomlevat. Något intensivt vad v i  nu uppleva av motstånd och fel- 
vet på tredje mans rätt, de utom- och individuellt genomlevat är bakgrun- slagna förhoppningar, e j  endast ä r  a t t  

ståendes rätt allt starkare. Denna tresserade kan hänvisas till sis ta  häftena betrakta som en övergående kr i s  utan 
den till Krislinamurtis tänkande. For in- 

bör samhället hävda. Och det är av Star  Bulletin (mars-aug. 33) där tal fastmera kan ha en allvarlig innebörd för  
väl det regeringen sökt göra genom och uppsatser av honom publicerats av lång tid framåt. D e  upplysta och an- 

att kalla till medling, när a l~  annan  särskild läsvärdhet samt  lians diktbok svarskännande ha härvid en s tor  uppgift: 
T h e  song of life t y c k t  1931 som i klar- dem åligger det a t t  i sin tu r  upplysa och 
het och fördjupning, enligt undertecknads övertyga andra, V i  ha själva att be- 

medling varit förgäves. 

stämma riktningen av den kommande ut- 
Det talas om fackföreningstyran- uppfattning, vida övergår tidigare publi- 

ni! 
sådant finnes. Men till fackförenin- Betecknande för Krishnamurtis upple- vecklingen, då årtiondens dyrköpta vär- 

gar ma räknas icke blott arbetare- velser är följande som han vidrör i ett den s ta  på s p e l  
utan också arbetsgivareorganisatio- 
ner. 
flikten särskilt osympatisk är, att tände ljus f ramför  ,den väntade 
den i hög grad gått ut över de ar- när  bilden har få t t  liv och börjar tala så nornas vidkommande och vi våga u r  ar- demokratiens försvar och förbättring. 
betslösa. 
väl t i l l  de bäst avlönade. Men I samma föredrag röjes a t t  det bland 

vissa teosofer finns ett bestämt klander 

förstå att dra vinst. Samhället får svikit sln kallelse Långt ifrån alla äro 

betala. Det gäller i dessa tider att emellertid oförstådende oaktat det för dem 

och där, så att bokslutet går ihop, Annie Besant hava hört. Hon har  upp- 

Balansen tål inte vid några alltför 
fostrat honom och h a f t  den övertygelsen 
a t t  han skulle vara  den väntade». Men 

höga poster. Och Organisationstan- aldrig har  det berättats annat  än a t t  mel- 
ken skall tjäna de organiserade, men lan den nyss avlidne teosofiska ledaren 
samtidigt e j  tyrannisera samhället, och Krishnamurti rått det bästa förhål- 

den skall vara demokratisk. Vår Att han avsagt sig a t t  bli föremål för 

att i alla former hävda den på alla honom nu möjligheter a t t  nå självständi- 

hället ens behöver debatteras " länge 
är demokratien starkt anstucken av  

reaktion 

Man måste erkänna helas enhet. 

Och det är otvivelaktigt, att ett kationer. 

nyligen hå l l e t  föredrag i Adyar: För Vi instämma helt och fullt med vår tikeln utläsa den meningen, a t t  vad som 
några å r  sedan hade många av e r  min Vad som gjort byggnadskon- bild på er vägg och n i  gåvo blommor och ärade samtida att den demokrati vi hit- nu kräves ä r  en beslutsam och man- 

Nu tills haft, icke varit genomförd för kvin- grann Samling från kvinnornas Sida till 

Byggnadsarbetarna höra tar n i  bort den. 

byggherrar Och husägare torde även mot Krishnamurti, då de anse a t t  han 

granska räkenskaperna både här blivit en besvikelse. Till dessa måste 

lande. 

t i d  står vid vägskälet då det gäller avguderi och auktoritetsdyrkan, detta ger  

punkter hotade demokratin. gare  tänkande kretsar. 

Anno Lindhagen. Då det gäller lönekonflikter talar 
man oftast bara om att sänka de 
a k. arbetarnas löner. Det skulle i 
dessa nödtider behövas en genom- 
gående granskning av hela denna 
fråga. Men först och främst en all- 
män demokratisk inställning till bå- 
de Iöne- och föreningsväsende. 

VID RADIKALA 
FÖRENINGENS 
möte torsdagen den 28 september, ta- 
lade f ru  Margarete Bonnevie f rån  Oslo 
om Barnetrygd, ett lönninpssystem, som 
tillgodeser barna. Vi hoppas få återkom- 
nia till den lika aktuella som intressanta 
frågan och i nästa nummer av Tidevar- 
vet ge våra Iäsare en redogörelse för de 
synpunkter som kommo fram såväl i 
föredraget som den därpå följande dis- 
kussioner. 

Samling kring 
demoktati ien. 

Eksjö- och Nässjö-klubbarna av Sven- Inledaren redogjorde sedan för de  filo- 
sko Kvinnors Vänsterförbund anordna- sofiska principer, som ligga till grund 
de  söndagen den 17 sept. ett möte med för  fascism och nationalsocialism, den 
samkväm, till vilket de frisinnade fik- s. k. antiintellektualismen. 
eningarna och frisinnade ungdomsför- Fru Helga Sjöstrand uppehöll sig i  sitt  
eningarna i resp. s täder  inbjudits. I anförande Vid de  förhållanden, som n u  
bussar och bilar begav man sig till sam- aktualiserat f r å g a n  om demokrati och 
linpsplatsen, Sveriges Småskollärarinne- diktatur. Hon framhöll härvid, huru det 
förbunds vackra vilohem Nömmekull vid blir i första hand kvrinnorna, som i en 
Stensjön. diktaturstat få g e  s tora  offer. I Tysk- 

Sedan kaffe druckits, och man en stund land ha en massa kvinnor avskedats från 
njutit av den vackra naturen, samlades kontorsarhete och fabriksarbete f ö r  a t t  
man i n n e  i det trevliga sällskapsrummet, överföras till hemarbete. Men samtidigt 
Hälsningsanförandet hölls av f r u  Inge- som man prisar hemarbetet som kvin- 
borg Rosén som samtidigt redogjorde nans enda rätta uppgift visar man, huru 
f ö r  hur S. K. V. tillkommit, vad det ä r  s tor t  värde man sätter på den kårgrupp, 
och vad det vill. som sysslar därmed, genom a t t  för den 

gruppen indraga alla arbetslöshetsunder- 
stöd Huvudpunkten på programmet var en 

diskussion över ämnet »Demokrati och 
diktatur Frågan inleddes av fröken 
Judith Gustafsson, Nässjö, och f r u  Helga 

Diskussionen, som var mycket livlig och 
givande, blev en uppfordran till själv- 
prövning och kritik, när det gäller vår de- 
mokrati. Läroverksadjunkt Sjiistrand, Ek- Sjostrond, Eksjö. 

Det är personlighetsprincipen, som s j ö  yttrade på tal härom bl. a.: Demo- 
'ligger till grund för bildandet av det de- kratiens tre grundpelare äro den f ranska  
mokratiska statsskicket, sade  fröken revolutionens idéer: frihet, jämlikhet och 
Gustafsson i sitt  inledningsanförande. broderskap. Kan det sägas om vår de- 
Denna princip hävdades först av kristen- mokrati: »Vi sökte frihet, men funno den 
domen: H ä r  är icke jude eller grek, ej, jämlikhet men funno den ej, broder- 
icke fri eller träl, icke man eller kvinna skap men funno det ej så måste vi ar- 
utan alla äro vi e t t  Personliehetsprin- beta p i  a t t  få en förbättrad demokrati, 
cipen liar vunnit sin filosofiska fullkom- om vi vilja slippa d ik ta tur  Överlärare 
ning i Kants maxim, a t t  varje människa Bäckstrand, Nässjö framhöll fa ran  av 
lir ett mål i sig s jä lv  och a t t  ingen kan suggestion. Om vi inte önska diktatur, 
göras blott till e t t  medel. Kortast skulle s i  skola vi inte tro, a t t  den  måste kom- 
skillnaden mellan demokrati och diktatur ma. Den som stirrar sig blind pa fa ran ,  
kunna uttryckas så a t t  demokratin er- råkar of ta  rakt i den. Vikten av att  få 

. känner människan vara ett mål i sig själv, ungdomen med i det frisinnade arbetet  
under det diktaturen vill betrakta henne framhölls av mejerist Valdemar Lund- 
som ett medel blot t  s t röm T r a n å s  



Estrid Falberg= Brekkan : 

Önskedrömmar och 
importförbud På Island. 
M ä n n i s k a n  m a t e r i a k r a s  med aren 

åtminstone har det gått mig så. 
- Som barn drömde j a g  ofta,' a t t  j a g  
var ute och åkte i guldvagn - Luthers J a g  ämnade just börja längst till vän- 
lille son Hans och ett par välartade äng- ster, då en rad herrar trippa in im- 
lagossar turades om att draga mig på en portnämnden med Landets Yppersta i 
väg av guldsand innanför ett glittrande spetsen - och ge  sig till a t t  draga un- 
staket . .  . Sedan kom en tid då j a g  i dan bordet, vemodigt beklagande, att allt- 
drömmen reste omkring i ekipage - en samman var b a n n v a r o r  
bottenrik furstes enda arving med mi- Det är mycket annat Ni kan få, sä- 
na lakejers hjälp bragte j a g  välstånd, ger Landets Ypperste blitt som en ärke- 
glädje och lycka i skumma arbetareka- biskop. och nu framtrollas: rober och 
serner . .  . SA kom några år, då j a g  i underkläder i silke och voile, brokadskor 
sömnen flitigt umgicks med berömda män och Riviera-badkläder, skönhetsmedel 
och kvinnor, tyvärr tycks j ag  vid upp- kyss- och regnäkta läppsmink, ögon- 
vaknandet ha förlorat al l  den visdom jag brynsfärg och puder m. m .  m. m. en 
insupit vid deras fötter i varje fall liten Backus kommer dragande på en 
minns j a g  både dem och deras ord myc- hel skottkärra med vinflaskor och en 
ket sämre än Luthers lille son Hans! man som ser ut som en kemist, kommer 

Under mina första år på Island dröm- med en hel laddning av inhemska sylter 
de jag härliga ting: Jag genomreste per och safter. 
järnväg, båt cykel, flygmaskin eller på - Gå säger jag ,  gå! J a g  vill inte ha 
egna tränade vandringsledamöter efter- något av allt detta! Och herrarna dra 
hand hela mitt underhara fosterland, sig I sorgsna detsamma tillbaka. slår jag upp ögonen: det 
återsåg kända platser, njöt mera än n i -  
gonsin i verkligheten av tusenmilasko- ryker kraftigt ur saltfisken, potatisen och 
gars sus doftande l indar  och ångande det smälta fårflottet, på brickan står ett 
k löverva l lar  . glas saft det har en förförisk färg 

Men på det yttersta av dessa dagar el- och jag  tar mig en duktig klunk. Men 
ler rättare sagt allt sedan importförbudet ögonblicket efteråt griper j a g  en medel- 
trädde i kraft, drömmer jag hara om ät- stor potatis, doppar den i smält fårflott 
bara ting och inga drömmar äro mera och Iyckas medelst detta bli kvitt den in-  
svekfullt bedrägliga., . hemska körshiirasaft-smaken. 

Mina läsare kan måhända Inte förstå 

kött) att smält är en fårflott, stor delikatess ( i  synnerhet till efter kokt rökt fisk 
det är förlåtligt, ty under mitt första 

Jag låg ti l l  sängs några dagar en år här framkallade bara tanken på detta 
middagsstund hade  jag e n  h ä r l i g  dröm inte blott tårar i m i n a  ögon utan vissa 
jag hade fått matbrickan in och har san- m i n d r e  angenäma förnimmelser i mag- 
nolikt endast blondat ett par sekunder. trakten. Men som sagt, både denna och 
Plötsligt ser j a g  ett Iångt hord, dukat andra inhemska delikatesser, såsom tor- 
till en, och hör nu bara; från vänster till kad fisk, surt valkött och blodmat i 
höger: nykokt, svällande sparris, socker- mjölksyra smakar gott. 
ärter, släpärter, spritärter och rört per- 
siljesmör, skärbönor och vaxbönor, m ~ -  
rötter, palsternackor, selleri och jordärt- 
skockor och många många andra  små II- 
da saker. Men vad som var  det allra Nu är det till äventyrs en eller annan 
Ijuvligaste låg på en stor silverbricka: turist som avlagt en fransysk visit här- 
smultron, hallon, krusbär, körsbär, blå- uppe, som aldrig smakat någon av dessa 
bär  vinbär, rikligt tilltagna pyramider läckerheter, men som däremot smort krå- 
av varje sort. Och ett helt led av saft- set med både det ena och andra av 
och-vattenglas i de allra underbaraste bannvarorna» och alls inte kan förstå 
färgnyanser. Jag talar inte om krasiga det psykologiska underlaget för mina 
kalvkotletter och en wienerschnitzel, till- vegetariskt färgade drömmar. oss emel- 
räcklig för en medelstor familj, samt en lan sagt: Det finns somliga som kan få 
kanna äkta kaffe ( jag  är tämligen viss b a n n v a r o r ! ,  Hör bara: Vi fick besök av 
om, att jag alls inte skulle känna igen tvenne danska vänner. I glädjen häröver 
smaken av äkta kaffe längre) omgiven lyckades jag  framtrolla en festmåltid, be- 
av sockerstruvor och en skäl björnbärs- stående av danskt fläsk och stuvade grö- 
syl t . .  . na ärter. 

- och bjuds på läppsmink 
och puder. 

Man längtar efter grönsaker 
och frukt - 

Bannva ro r  få köpas dyrt: 
7 kronor för 1 kg' fläsk. 

tidsmässig primitivitet. Det betydde att 
aldrig ha sovit i säng, att härbärgera 
hönsen under matbordet, att nästan aldrig 
ta kläderna av kroppen. Det betydde en 
fruktansvärd, ångestmittad vidskepelse 

och fullkomlig okunnighet i de mest ele- 

Det var dessa utarmade och primitiva 

Skåp och upphängda skynken, det är ett tarproletariatet, Delvis i egenskap av 
dussin tvålbitar av olika härkomst sim- säsongarhetare droga de i n  i städernas 

B rit ett tacksamt ämne för resande rnande på badkarskanten, det är ett dus- källarvåningar och i arbetarkvarterens 
skribenter av alla slag, för reporters sin utpinade hustrurs kastruller p i  sam- baracker. Det var bland detta proleta- 

romanförfattare dramarturger. ma spis, det är fnissande offentlighet åt riat, som t. ex, bostadsräkningen i Mosk- kåsörer, 

Moskvas bostadsnöd det är fyra fa- osämja och försoning, i t  snyftningar och va för å r  1912 gav den skrämmande s i f f -  
toaletthestyr.. . Men man glömmer vid ran av i genomsnitt 1 rum l,~ 1 1 perso- 

Bland arbetarna i dåvarande Pe- 
Petersburg uthyrdes s. k. sovplatser, d. Y. s. utbrast den blonde kämpen från Tönder, taga hänsyn till de tre saker: 

det maa dog være dansk! Hvor har de hur största delen av befolkningen trähritsar, vilka användes av 70 % av de 

ogifta och 43 % av de gifta arbetarna. faaet det, Iille Frue? de före revolutionen, 
, Ja faaet er maaske ikke netop det vilka svbrigheter man haft att övervin- Ofta delades en sådan brits mellan flera 

sovlag majoriteten delägare» fingo 
riktige Ord, men siden Deres øjne spørger 

hålla sig ute eller sitta på golvet medan 
om det skal jeg  betro Dem, at det har na 

vad som redan blivit gjort. kostet syv kroner kiloen 
N e j  i h  dog bevares Kristensen! V i  (Man skulle kunna tillägga: hur det en eller två sovo. Ända till fram emot 

maa se og sende et h a l v t  svin herop stora flertalet av det övriga Europas be- slutet på förra århundradet var det van- 

ligt att arbetarna i bl. a. textilfabriker- 
derhjemme koster flæsk fra 50 øp i 90 folkning bor.) 

na med sina familjer helt enkelt sovo på 
øre! 

Ja ,  sade jag, det er en smuk tanke 
men der er forbud paa flæsk . . . for os Moskva har vuxit våldsamt på de sista golvet i arbetslokalerna. 
ser De 10-15 Aren, från 2,000,000 invånare Ar 

Ja m e n  hvad saa dette her? Ja ,  der er enkelte der rnaa faa det, 1917 - vilket redan då betydde olidlig 

men det er  vist kun dem, der agter at trångboddhet - till 3,200,000 vid förra En av de första åtgärderna i samband 
sælge det igen . , . til syy kroner kiloen. årets s l u t  efter industrialiseringens ge- med revolutionen var en genomgripande 
- Nej det er dog for galt. säger den nomförande räknar man med att siffran - ehuru icke, som de flesta tro, fullt 

blonde Och tager tveksamt ett I i t e  stycke skall komma att nå 4,000,000. Räknar genomförd - socialisering av bostäder- 
till.. Jeg kan ikke r i k t i g  forstaa tanke- man ökningen från hungeråret 1920-21, na. Mer: då bostadsbeståndet efter kri- 

gangen Nej, det k n i b e r  os med at forstaa då Moskvas befolkning smultit ihop till get, revolutionen och borgarkriget befann 
det, men j eg  skal betro dem det: det er 800,000 Personer, så framstår denna till- sig i ett bedrövligt skick och då all ar- 
det her med valutaen, ser De, det er den växt som ändå mer lavinartad. hetskraft inom byggnadsfacket, som möj- 
højere Matematik, men vi maa nøjes med Denna utveckling är inte någonting ligen kunde upphringas, miste utnyttjas 
get at vide nødvendige at der ikke t ing bliver udenlands købt altfor og at me- de enastående för Moskva; en fullkomlig för industri och för administration och 
saa bliver solgt saa dyrt som muligt in- omvälvning i de flesta städers demogra- då härigenom inflyttningen till striderna 

denlands - det e r  vist nogen mystisk na- fiska förhållanden inträder. Medelstora tilltog och nativiteten ökade, märktes in-  
turlov som kun grossererne og bankmæn- f. d. administrativa och kommersiella te någon större förbättring. Det var 
dene e r  riktig klar over. Den blonde centra sjunka tillbaka till en obetydlighet. egentligen först i och med Nep»-perio- 
Jensen suckar Och jag kan inte få ho- Obetydliga industrisamhällen öka i och den och femårsplanen som bostadsbyg- 
nom riktigt glad mera med intensifieringen av industrin sin be- gandet på allvar kom i gång. 

folkningssiffra med 55 % och mer. I och Det rådde hela denna tid brist p i  
balansen! med upptäckten av nya naturtillgånpar arhetskraft i Ryssland. Då samtidigt 

Men j a g  frågar den tänkande läsaren: växa nya städer upp ur intet. Från att ha P l a n e n  fordrade en uppskruvad arbets- 
Ä r  det inte något upplyftande, något haft en lantbefolkning på 88 % - såle- takt med flerdubbla arhetsskikt. s o c i a -  
heroiskt i detta: v i  nöjer oss med dyr des en stadsbefolkning på 12 % om- listisk tävlan mellan fabrikerna, utnytt- 
tredjeklassens saltfisk, för at t  spanjorer och italienare skall få första klass, vi fattar n u  Rysslands Stadsbefolkning mel- jande av kvinnl ig  arbetskraft O s. v. blev 
nöjer OSS med ett mindre kvantum dyrt lan 20 Och 25 % av landets c:a 170 mil- bostadsfrågan allt mer brännande sam- 

tidigt blev den goda bostaden ett lock- fårkött för at t  norrmännen skall få bil- Poner. 
ligt kött, vi köper - om det lyckas OSS Och att till- hete för fabrikerna att dra till sig arbe- 
- sekunda fetsill till 30 öre styck för att höra lantbefolkningen i det gamla Ryss- tare. Det byggdes bostäder, och man 
Ni, mina läsare, skall kunna få prima 
till 20-25 öre, vi får i lyckligaste fall i land det betydde en fullkomligt medel- överbjöd varandra i fråga Om modern 
nåder köpa 1/5 av vårt behov av torkad 
frukt till 5/5 pris - allt f ö r  att den mys- 
fiska gudomlighet som heter handelsbu- 
lansen skll hålla sig i form. 

Tror  Ni nu inte, att vi få en lön i him- 
len? 

Viola W. Markelius: 

j u s t n u mentära ting. 

III. Bostadsproblemet miljer i  samma rum bakom framdragna bönder, som rekryterade det ryska arbe- 

Bostadsförhållandena i Moskva ha va- 

Sikke dog noget vidunderlig flæsk! bedömandet av bostadssituationen att ner. 

* 

Svält och försaka för handels. 

Ryssarna voro lantbor. 

kristna samhället utmärker dem. Många för ett rättvist bedömande av judarna att 
av, dem överge också judendomen, och vi känna något till hur det var innan medel- 
önska dem lycka på resan och beklaga tidslagarna trädde i kraft. I det gamla 
endast, att de äro av judiskt blod, om Palestina fanns en enda stad av betyden- 
också ej av dess bottensats.  het, Jerusalem. Där bedrevs spannmåls- 

handel och lyxhandel. För övrigt voro 

dan och bankiren å den andra  represente- I Talmud står:  .Ett plogland åker bättre 

Ester Röhl : 

. J u d e n o c k r är e n Juden-schackraren~ockraren å ena si- palestinajudarna hantverkare och bönder 

AN Ä R  EN JUDE.» Hur ofta hör man juden, ockraren, den okände pro- ra bara ytterligheten och äro ett fåtal i än ett varulager och sju års hungersnöd, .H man inte det sägas om en person, centaren, som lånar ut pengar mot hög jämförelse med mellanskiktet, som i Öst- hantverkaren har dock bröd.» Vidare: 
vars afflärsmetoder inte är  fullt justa. procent, 40 procent., och som i alla län- Europa utgöres av småhandlare och små- S k ö r d a  din spannmål själv och köp den 
Vad kan ligga till grund för detta gäng- der blivit innerligt hatad - liksom den hantverkare och i Västeuropa av välbär- inte, om den än blir dig lika dyr, ty i 
se talesätt bland de kristna? Att vara kristne procentaren. gade, stundom rätt förmögna grossister, självskördad frukt ligger större väl- 
affärsman och vara fullt ärlig i ordets 

(Ola'n, Judarna På svensk 

djupaste och vidsträcktaste bemärkelse på grund av sin stora finansiella begåv- pålitliqa människor. Varför skola judar- mark). 
ä r  ett problem. Genom fångenskapen i Rahylonien - 
ket pengar med rena händer och rent stora inflytande som penningfurstar. Man Det skulle väl inte falla någon förnuftig staden Babel var  ju  sin tids förnämsta 

Andra judar väcka motvilja och avund oftast kända som redbara, flitiga, fullt signelse» 

Att handskas med myc- ning och framgång och därav följande na bedömas efter sina sämsta individer? 

oerhört mycket. Man erbjöd dem förde- 
lar, om de ville bosätta sig i landet. på 
grund av sina stora språkkunskaper, sina 
förbindelser i Orienten m. m. blevo de 
förmedlare mellan Östern och Västern. 
Österns silke, dyrbara vävnader, ädelste- 

de lyx- och praktälskande andliga och 
nar och kryddor fördes genom dem till 

världsliga herrarna i Västerlandet. 

I Tyskland fingo judarna till en början 
äga och bruka jord, och så länge det 
var tillåtet för dem att idka hantverk, 
finner man dem inom så gott som alla 
yrken, grövre som finare. Särskilt som 
färgare voro de mycket berömda Men 
så småningom återstod som redan 



Ryssland just nu. Tre män i kanot 
finnas flera, även för våra förhållanden på Donau. 

(Forts. fr. sid. 3) .  

utrustning och bekvämlighet. I Moskva 

verkligt förebildliga exempel på hostads- 

höghus med fri, god förläggning och bra re svenska studenter gjorde under rättvisans hantlangare förstås, »die Fi- 
planlösning. Det är  dock mera sällan T ferierna en kanottur genom Europa, nanswache». Och de var hjärtligt av- 
som krafterna tyckas ha räckt till för pre- paddlande från Ulm till Budapest. En av skydda av alla; det förstod vi snart. De 
cision och gedigenhet i detaljutförandet. dem har sänt Tidevarvet nedanstående i sin tur kände sig väl inte riktigt säkra 

resebrev, som i all korthet ger en talande i skorna utan hade vidtagit alla möjliga 
bild av aktuella europeiska gränsproblem. försiktighetsmått. Bland annat låstes alla 

Här klickar. det ganska ofta. 

båtar på tjeckiska sidan varje kväll kl. 
O utav »finansvaktmästarna». Det bleve 

i hade redan Iämnat Wien bakom farliga följder för den ungrare, som för- 
prövat sig fram efter flera Iinjer, Un- V oss och befann oss på gränsen mel- sökte fara över floden till sina landsmän 
der genombrottsåren framträdde ungkom- lan Tjeckoslovakiet och Ungern. P å  kväl- p i  andra sidan! 
munisterna med ett benhårt krav att få len landade vi på tjeckiska sidan och be- När doktorn och hans fru uttömt sitt 
kollektivhuset förklarat som enda tillåt- gynte som vanligt slå upp vårt tält om- lidandes historia, skildes vi åt för att 

skäl inte kunnat helt genomföras, barn, en flock gäss, och några beskedliga bostaden, Tidigt packade vi ihop våra 
pinnaler och paddlade ner till deras stäl- 

Bland kollektivhus skiljer man på två byn bredvid le. Hungriga och förväntansfulla stego 
former: huskommunen och kommunhuset. för att hämta dricksvatten. Efter diver- vi in i den lilla idylliska trädgarden där 

se utsvävningar i säväl det tjeckosloven- en äkta ungersk frukost stod uppdukad. 
arbetet (matlagning, tvätt) kollektivt or- ska som ungerska språket lyckades han I samma ögonblick som vi skall sätta oss 
ganiserade, Men i det första fa l le t  är där- fä tag på en brunn samt dessutom av till bords, kommer en uniformerad och 

en händelse också en dam, som visade beväpnad herre instörtande. Han ser ut 
till husets ekonomi gemensam sak: varje m e d l e m  Iämnar  helt enkelt s i n  inkomst sig behärska både engelska och tyska att vara mer än normalt upphetsad. Det 
t i l l  en gemensam kassa, varifrån sedan flytande. Det var frun till traktens lä- är något han Vill oss, det förstår vi nog 

samtliga utgifter bestridas. fallet, som kan jämföras med det i Stock- tonen komma och dricka ett glas vin till- med händer och .fötter och bullrar med 
holm uppkomna kollektivhusförslaget och sammans med dem. Under kvällens lopp munnen. Vårt värdfolk förklarar, att vi 
med de amerikanska »apartment hou- fick vi veta, att visserligen hade vi lan- skulle ha anmält oss för »die Finans- 

hyr varje vuxen medlem en ho- dat i Tjeckoslovakiet, men det hindrade wache», annars ha vi inte rätt att gå i 
ses», stadscell, han abonnerar på maten, in-  inte att det på flera mils omkrets, bara land. Vi stå fullkomligt oförstående, 
ackorderar sina eventuella barn i de t i l l  fanns ungrare och ungersktalande. Utom Tullklarering ha vi ju redan gjort i Press- 

burg! »Finansmannen» vinkar åt oss att 
huset hörande barninternaten och har följa med till expeditionen. En större 

tids- eller kökslokaliteter ä n  ett minimalt samling uniformerade tjecker betrakta 
tillgång till klubbrum, bibliotek. husets 
»Röda Hörna». 

Med ryssarnas felande hemkultur och tekök med en jättestor samovar i varje oss med misstänkta blickar, när vi stiga 
erkänt bristande ordningssinne ha  dessa korridor för studenterna själva och en in.  Kommendanten frågar på bruten tyska: 
bostadsformer - som normal bostads- te- och smörgåsbuffé i varje huslängas 
form för familjer - inte kunnat få den bottenvestibul samt ett mindre kök i sam- »När k o ~  Ni?» 
omfattning, som man från början tänkt hand med isoleringsrummen för de till- 
sig, Därtill kommer att utvecklingen inom fälligt sjuka. De stora måltiderna inta- Då bryter det lös. Man springer om 
dessa ormåden gått en n y  väg: fabri-  gas på resp. högskolor, där också klubb- varandra och viftar med armarna fylld 
ker, arbetsplatser och Iäroanstalter för lokalerna äro belägna. Rummen äro för av indignation över, att vi varit så länge 
både vuxna och barn ha i stor utsträck- en eller två personer: enkla, rikligt be- i landet utan att anmäla OSS för höga ve- 
ning gått i n  för att ordna matsaIar inom lysta rum på 9-12 kvm. med sängplats, derbörande. Vi hör ordet »Strafe» surra 
de egna lokalerna och v id  så gott som arhetshord, bokhylla samt centralvärme i luften. Till siut bjuder kommendanten 
varje arbetsplats, där kv innl ig  personal och ett tvättställ med rinnande vatten. tystnad. 
arbetar, ha barnkrubbor och barnträd- Byggnadsföretagen organiseras antin- »Mina herrar», säger han med allvar- 

gårdar anordnats, (Ammande mödrar ha gen av de större fabrikerna eller av kon- lig stämma, »Ni har  begått en olaglighet. 
obligatoriskt en stund f r i  för barnets sumentanslutningar inom olika institutio- Därför måste j a g  bestraffa Eder». - U n -  
vård "ar 3:dje eller 4:de timma.) Vida- ner. Oftast sker detta under formen av der "Fra ögonblick se. vi för VA' inre  
re ha yrkessammanslutningarna och klub- en kooperativ bostadsförening, vilken ar- syn  mörka tjeckiska fangelsehålor med 
barna, v i lka  i n t e  ovillkorligen bestå av betar med kraftig subventionering av sta- feta råttor och fuktiga väggar. - »Ni 
personer som bo i samma hus, övertagit ten och, då det behövs, för stora lättna- måste omedelbart lämna landet. Ingen 
en hel del av det gemensamma livet. Hus- der i amorteringar o. s. v. Då allt spe- frukost Vi motta alltså.» domen med böjda huvuden 
hålkapparaten har således till stor del kulationsbyggande och dessutom allt la- 
Iösgjorts från boendet och detta onödig- borerande med markvärde naturligtvis och fråga blott helt blygsamt, om vi inte 
gör en hel  del av de lokaliteter och det bortfaller, är läget ett helt annat än i de åtminstone kunde få säga adjö till vårt 
organisationsarbete som annars kommer kapitalistiska Iänderna - vilket allt kom- värdfolk. Nehej, det går inte. Omedel- 

mer den enskilde till godo. på kollektivhusets lott. Just när vi gör oss beredda att stöta 
för studenter i utkanten på Moskva upp- ten och varierar mellan 5 -12 % i de fall ut kanoten och lämna detta ogästvänliga 

där i n t e  bostaden ingår som Iöneförmån land kommer doktorn nedspringande till 

förts än takterrasserna utan andra för gemensamma gymnastik och lokaler rek- eller - t, ex. som belöning för förtjänst- stranden. När han får höra, vad det ä r  
frågan om, går han själv upp till kom- 
mendanten och lyckas utverka 1 5  minu- reation 

längor för, om jag  inte missminner mig, gande. ters uppehållstillstånd. Medan v i  som 
4,000 studenter - ha inga andra mål- - bäst forcera frukosten kommer åter en 

finansvakt och rapporterar, att vi kan få 

* 
* 

I fråga om bostadsformen har man 

na bostadsform, v i l k e t  dock av naturliga givna av en nyfiken skarn. Ett tjugotal träffas nästa morgon p i  frukost i Iäkar- 

, det senare kare, och v i  inviterades att senare på af- av det sätt, på vilket h a n  gestikulerar 

»I går  kl. '% får h a n  till svar: 

Hyrorna be- bart utvisning. 

Så har  t.ex. det stora bostadskomplexet räknas således progressivt efter inkoms- 

Byggnaderna - åtta höghus- fullt arbete - gratis ställes till förfo- 

som möjligt. Trots de stora förmögen- därifrån som judarna utvandrat och äta i lugn och ro och sedan inställa oss 

handel förvärvade, voro de vid medel- och Palestina. Att de i det sistnämnda Kommendanten tar  emot oss högtidligt 
Waern- på sitt ämbetsrum och hiller ett kor: för- 

heter som judarna genom sin penning- grundat åkerbrukskolonier i Argentina på expeditionen. 

, tidens slut med få undantag utfattiga landet lyckats vet man,  (Se  
maningstal. Han har insett säger han att 
vi inte ä r  några spioner utan bara rys- 

genom utplundring. »Vad judarna i rikt Bugge, Det omstridda arvet.) 

ligt okunniga om landets lagar. - Vi 
mått skördat av sin penninghandel var 
hat, framförallt av den stora massan», 
skriver I. Elhozen, prof. v i d  Hochschule Skulle västjudarna frivilligt kunna läm- skiljas under ömsesidiga vördnadsbety- 
für d i e  Wissenschaft des Judentums, Ber- na städerna för att bosätta sig på lands- gelser, varefter vi skynda ned till vår båt 

bygden? Denna fråga kan säkert be- och hastigt paddla över till andra sidan, 
svaras med nej. lin. 

amerikanare och japaner, vilka från definitivt svänger in i Ungern ned mot 
8 Lika litet som européer, där vi troget hålla OSS ända tills floden 

s Att  judarna inte alltid drivit ocker eller landsbygden sugits in till industrien i sts- Budapest. 
drivit det på ett oärligt sätt, finns det derna, skulle vilja återvända till landet 
många exempel på. I utvisningsdekretet och jordbruket. lika litet, j a ,  troligen 
av 1492 anklagas judarna för a l l t  tänk- ännu mindre skulle judarna vilja det, som 
hart ont - d e t  gäller ju att få ihop skäl under många hundra år varit stadsbor. 
för utvisningen - men ej för ocker. Den De skulle då få umbära bl. a. synago- 
helige Bernhard av Clairvaux säger, att gan, begravningsplatsen, samvaron med 
där judiska penningsutlånare saknades, blods- och trosförvanter m. m. Vad så- ed åren förlora vi smaken för de 
drevo de kristna än värre ocker. I Brin- dant betyder fur människor ser man M gamla hederliga sjörövarromaner- 
disi bådo de kristna invånarna, att judar- exempel på i Amerika, där svenskameri- na. Det fanns en viss tid i den grönsta 

. na skulle få  rätt till penninghandel som kanare, även de som snabbt blivit 100- ungdomen. då vi andlöst slukade Kapten 
»en damm mot de kristna ockrarnas gi- procentiga överpatriotiska amerikanare Marryat och hade huvudet så fullt av ste- 
righet». Det var naturligtvis de sämsta söka sig till platser, där svenska försam- vensonska griller, att vi inte kunde sova 
elementen bland d? kristna som drevo lingar finnas, svenska tidningar givas ut för alla träbenta gubbar med svarta plås- 
denna smyghandel. och där svenska seder och bruk före- terlappar i ansiktet och långa knivar vid 

Efter judeemancipationen fingo judar- komma. Dessutom miste ju judarna med sidan. »Skattkammarön» - åh, ruskigt 
na såväl bosättnings- som yrkesfrihet, sin utpräglade h a s  och fallenhet för in-  härlig, eller härligt ruskig, hur man nu 

teuropa bo de fortfarande hu- tellektuellt arbete dragas till städerna vill uttrycka det! Hos engelsmannen J. 
n som köpmän i städerna. En- med deras större möjligheter till högre B. Priestley har den väsentliga känslan 

inför denna litteraturart, spänningen, hi- 
hehållit sig, och han har  velat  göra for- 

Elias Svedberg. - 

Böcker. 

dast i Litauen, Polen och Ryssland träf- utbildning. 
fas de på landsbygden. Det är också Ester Röhl. 

de penningen över allting annat. Man 
svärmade för litet av  varje, men tog 

vilkas lösning är nödvändig för mänsklig- 
hetens välfärd, avhandlades i samma ton 
som körsbärsröda naglar, gula läppar 
och marinblå ögonlock. Det var en ton 

av steril snobbism, vidrig och osmaklig. 
stor toalett åsåg man på teatern Ernst 

Tollers och Bert Brechts revolutionära Denna kurfürstendammklick var natur- 

dramer, och ingen sovjetrysk film fick ligtvis mycket liten i det stora Berlin. 
försummas, Vid valen röstade man på Men den spelade onekligen en viss roll, 
de tysknationella såsom det säkraste ka- . I  affärsvärlden, vid teater och film. Den 

var ganska hjärtligt avskydd av hela den 
pitalistiska partiet, eller i bästa fall på 
demokraterna. 

''Kurfürsten- ingenting på allvar. Livsviktiga problem. 

damm". 
(Forts. fr. sid. 1.) 

övriga befolkningen, ingalunda bara av 
Psykoanalysen var också ett omtyckt nationalsocialisterna. 

samtalsämne: 
gat sjuka mänskor lindring. utan därför De som ta idealen på all- 
att den gav lämplig anledning att rota i 
egna sexuella upplevelser. Dylika hörde var straffas med koncen- 

Inte därför att den brin- 

naturligtvis till god ton. Äktenskapet trationsläger. 
var endast till för att brytas. Kärlek an- 
sågs för något hopplöst gammalmodigt Det blev Hitler, som gav den dråpsla- 

och löjligt, likaså att sätta barn i världen. 
Därför. och endast därför intresserade Men h a n  hällde naturligtvis ut barnet 
man s ig  för födelsekontroll. Visserligen med badvattnet. För honom var ju de 

talade nian om att lindra utpinade arbe- ting, med vilka kurfürstendammpubliken 
tarhustrurs öde, men i grund och botten lekt, inga stora idéer, som måste skyd- 

rörde det s i g  bara om att gnädige Frau das för besmutsande, utan en djävulens 

besvärligt. Det fanns damer, som vid centrationslägren sitter inte de, som lekt 

tebjudningar skröt med antalet foster- med, utan de som kämpat och vågat livet 
fördrivningar de låtit utföra på sig. för idealen. 

Homosexualiteten var också ett stort Nu finns »Kurfürstendamm» inte mera 

nummer. Man förordade upphävandet - men den har fått en värdig efterträ- 
av en viss paragraf, men inte av medli- dare. De ariska kurfürstendammare, som 
dande med de stackars olyckliga män- i elfte timmen lyckades skaffa sig hak- 

skor, som av den nuvarande lagstiftnin- kors, har förenat sig med den nya na- 
gen stämplas till förbrytare, därför att zistiska societeten, som svamlar om att 
de följer sin sjuka naturs lag. Nej, man generaldirektörer och arbetare är  bröder 
tyckte det var intressant att vara per- i tyska anden och aktar sig väl för att 

utsträcka detta brödraskap till det ma- 

teriella. (Damerna bär kanske inga mo- 
vers. 

Herrskapen vid Kurfür- , dehattar från Paris, utan i stället den 
senaste ariska hatten, komponerad av 
modeministeriumsledarinnan Frau D:r  

stelIdamm lekte med ide- 
Goebbels.) alen. 

Men att »Kurfürstendamm» funnits, ä r  
nans yrkesfrihet. Inte för att de själva ett faktum, och att »Kurfürstendamm», 
någonsin skulle kommit på idén att utöva om ock ofrivilligt, dragit sitt strå till 
något yrke eller göra någon annan nytta, stacken för att främja den nazistiska sa- 
men de behövde tesen om kvinnans själv- ken, är  också ett ovedersägligt faktum. 
ständighet för att känna sig suveräna Och kanske det finns paralleller här- 
gentemot männen och kunna skaffa sig till också i andra länder. 
alla friheter utan at t  ta på sig några En populär revy här i Stockholm har 

på ett mycket beklagligt sätt samman- 
Man svärmade för humanitet vid Kur- blandat en sympatisk politisk tendens 

furstendamm, men bekymrade sig inte om med frivola klumpigheter och dymedelst 
de medmänskor, som svälte runt omkring. gett vapen i händerna på reaktionärerna. 
Man svärmade för socialism, men dyrka- 

söket att återuppliva genren men samti- Iigheten under stjärnklara natthimlar. 
digt göra den njutbar for en äldre och men han uttrycker sig inte så, j a ,  jag 
mindre naiv publik. Alltså litet tillsats: undrar om man ens skall våga förutsätta 
en kaffekopp trovärdighet, en struken att han tänker och känner p i  detta sätt. 
matsked psykologi, en nypa kärlek, allt Det verkar mer den relativt lyckligt lot- 
omröres tills smeten blir så seg att man tade poetens sätt att reagera inför luffan- 

degen plaskar i golvet. Hans bok, som dessutom komma att tänka på en verkli- 

get. 

var rädd om sin figur och barn var ju så styggelse, värd att förintas. Och i kon- 

Kurfurstendamm-damerna höll på kvin- 

plikter. 

lan-Erik Holm. 

kan vända formen upp och ned utan att des »förtjusande fattigdom». Råkar man 

även på svenska heter Faraway (Bon- gen utomordentlig vagabondroman ur 
niers, 2 del. à 6:  50) och som är  namnet förra årets svenska produktion, »Molnets 
på en mystisk, avlägsen ö, skulle ha en- bröder» av Harry Blomberg, så förstår 
hart goda och roande sidor om den varit man, hur mycket den relation är värd, 
hälften så lång. Den är  skickligt skri- som bör vara förefintlig mellan verklig- 
ven med småtrevliga reflexioner och god- hetsunderlaget och poetens ingenium. 
tagbar miljö, men omständligheten blir En ödesmärkt familj, vars degenerera- 
nästan retsam. Så förfärligt märkvärdigt de historia kan förklaras med orden få- 
är då inte allt han kläcker ur sig att man fänga, arhetsoduglighet och dryckenskap, 
inte kan undvara en hel del. Vågar man är  det ämne. som intresserat den ryske 
dessutom vara så gammalmodig att man författaren M. E. Saltykov i romanen Fa- 
vill uppehållas av spänningen, hör man miljen Golov lov  (Norstedts, 7: -). Hur 
absolut inte Iäsa det avslöjande företalet bra den än är  skriven med sina triiffande 
förrän efteråt. Psykologisk skattsökare- iakttagelser och sin roande miljöskildring 
roman? - Nej, jag tror jag föredrar de blir den i längden tröttsam. Allt ä r  så 
gamla, där det blåste friska vindar i me- specifikt ryskt utan det minsta allmängil- 
sanen, luktade lik om rånocken, där man tiga intresse. Familjen Golovljovs med- 
körde kniven i hoven och det gick sex lemmar förmår knappast uppväcka några 

deltagande känslor från vår sida, Man engelska mil på en svensk! 
Manfred Hausmann kysser flickor och tittar på dem som p i  djuren i en bur, 

unga björkar borde bestämt den bok heta, och tänker kanske: lustiga kurrar! men 
som mannen i fråga skrivit om luffaren hela deras tankevärld ligger oss så oänd- 
Lampioon (Bonniers, 6: 50). Där f i n n s  ligt fjärran att den ej ens kan verka be- 
sidor av skir poesi, av estetiskt raffine- fruktande på en exotisk fantasi utan blott 
mang, av sensuell degeneration. Men det- glider förbi som något fullstiindigt ovid- 
ta tillhör författaren själv och absolut inte kommande. Åtminstone verkade det så 
vagabonden Lampioon. Han skulle aldrig för mig. Kanske finner andra tjusning i 
talat s i  av egen mun Visserligen tviv- den svarvade omständligheten och ödes- 
Iar man ej ett ögonblick på, att han älskar märkta stämningen. 
att lägga sitt huvud mot jorden, att han S t o c k h o l m  1 9 3 3  
Iåter sina tankar slida I kapp med oänd- 

]ohan Falck. 
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