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S k a l l  Irland bli egen republik eller kvar- 
stå som dominion inom det Brittiska 

imperiet? Svaret, ännu ej helt uttytt, 
gavs vid det val som ägde rum inom den 
irländska fristaten den 24 dennes. 

28 JAN. 

11 N:r ÅRG. 4 TIDEVARVET 1933 

Han vägrade att inbjuda engelske vice- 
konungen i Irland, vägrade a t t  betala 
England jordräntorna, varpå England 
höjde t u l l a r e  på irländsks alster och ett 
regelrätt tullkrig uppstod. Innerst inne 

Jordfrågan för dess 
egen skull. 

Förslag till arbetslöss 
hets försäkring. 

Från riksdagen: 

I 
Världsläget speglat i 595 

motioner. 
Remissdebatten. 
Av Elsa Svartengren. 

* 

Thyra Kullgren: 
Examensfria skolor 

Johan Falck: 
Svensk roman just nu. 

Trollkarlen från Wales. 

Vad har hänt? 
VECKANS STORA HÄNDELSE är v ecklesiastikministerns många beslut 

i teaterfrågan. De  kungliga teatrarnas 
styrelser ommöblerades grundligt. Ett 
samarbete skulle etahleras mellan Operan 
och Dramaten. T i l l  att  leda detta ut- 

nämndes Kooperativa förbundets ordfö- 
rande hr Albin Johansson, som ju  bör va- 
r a  väl förfaren i samarbetets konst. De  
båda teaterchefernas platser voro dock 
icke under omprövning. 

Styrelsens närmaste uppgift ligger väl 
på det ekononiiska planet, men för utre- 
dande av hur den statsunderstödda tea- 

. terverksamheten skulle kunna komma he- 
la landet till godo på ett bättre sätt än 
vad som nu sker,  tillsatte hr Engberg en 
åttamannakommitté med professor Mar- 
tin Lamm som ordförande. 

Av medlemmarna får  man väl anse, att 
direktör Gustaf Coffijn och regissör Per 
Lindberg företräda de speciella teaterle- 
darsynpunkterna och d:r Torsten Fogel- 
quist de litterära. Hr Fredrik Ström kan 
representera båda synpunkterna, hrr Lo- 
kander och Christiernsson företräda 
landsortens teaterintressen gentemot hu- 
vudstadens och hr Åkerberg får väl re- 
presentera riksdagen. 

Man saknar skådespelare och musici i 
denna kommitté, som den sv i ra  uppgiften 
tillkommer a t t  med statshjälp få del 
konstnärliga livet på teatern att blomstra 
över hela landet. 
F I N A N S M I N I S T E R N  MEDDELADE 

under remissdebatten att han visst 
hade kaffet i åtanke, men satte ifråga 
huruvida icke staten genom ett särskilt 
kaffemonopol skulle kunna förskaffa sig 
den önskade inkomsten på kaffet utan den 

prisförhöjning som en tull skulle med- 
föra. Få dagar därefter uppdrogs åt för- 
re statsminister Hamrin, som väl får an- 
ses ha särskilda förutsättningar för upp- 
giften, att tillsammans med d:r Marcus 
undersöka möjligheterna för ett  monopol 
Kooperativa förbundets ordförande vill 
att  importörerna skola slå sig tillsam- 
mans till en inköpsförening, varigenom 
stora pengar skulle sparas. De övriga 
kaffeimportörerna visade först föga för. 
ståelse för tanken, men inför hotet om 

monopol ha de mognat för iden om sam. 

Jordbrukets 
skuldsättning. 

den rundfråga om Iandsbygdens ak- 
tuella spörsmål, som nyligen besva- 

rats i Dagens Nyheter av flera bland 
rikets häradshövdingar, påpekades s i r -  
skilt från Skåne de svårigheter - vil- 
ka Tidevarvet ofta framhållit som 
åsamkats jordbruket genom de alltför 
höga taxeringsvärdena. Antalet exeku- 
tiva auktioner och konkurser synes ald- 
rig förut ha varit så stort som nu och 
särskilt ha utövarna av medelstora jord- 
bruk i många fall fått avträda sin egen- 
dom till konkurs, skriver t. ex. härads- 
hövding Lindstedt i Frosta och Eslöv. 
Härtill torde i icke ringa mån ha hi- 
dragit den möjlighet till kredit som de 
alltför höga taxeringvärdena berett och 
som i förening med den ständigt närda 
förhoppningen att svårigheterna skulle 
vara övergående fördröjt insikten om 
tvånget till sparsamhet. 

Av den utredning om ökningen av de 
exekutiva auktionernas antal som verk- 
ställdes av särskilt utskott vid I930 års  
riksdag framgick att antalet exekutivt 
försålda jordbruksfastigheter å r  1914 

var 68 för att  å r  I919 uppgå till 197, 
å r  I925 till 484 och 1929 till 399. Re- 
dan i denna utredning framlades en 
mängd belysande exempel på den ödes- 
digert ökade skuldsättningen från jord- 
brukarnas sida. 

Förra arets riksdag beslöt också 

igångsättandet av en allsidig utredning 
rörande jordbrukets skuldsättning och 
kungl. maj:t uppdrog å t  jordbruksutred- 
ningen att inkomma med plan och kost- 
nadsberäkning härför. 

I arets statsverksproposition begäres 
nu 48,000 kr. för a t t  verkställa denna 
utredning. Enligt den promemoria som 
av hyråchefen Höijer i Statistiska cen- 
tralbyrån utarbetats för utredningens 
planläggning skall denna främst hygga 
på uppgifter från jordbrukarna själva. 
Jordbrukministern uttalar för egen del, 
att  fastän det ä r  viktigt att  utredningen 
icke blir fördröjd. hör den likväl icke 
föregripa resultatet av 1933 års fastig- 
hetstaxering, vilket bör kunna användas 
som jämförelsematerial. Insamlandet av 
de behövliga uppgifterna skulle alltså 
ske först år  1934. 

Nåväl. På samma sida som försla- 
get till denna utrednings fullföljande 
står upptaget ett förslag att riksdagen 
måtte till ackordslån och stödlån di  
jordbrukare bevilja ett  extra reserva- 
tionsanslag på tio miljoner kronor. 
Särskild proposition i detta ämne be- 
bådas. 

Vi äro ännu långt ifrån avvecklingen 
av principen om skuldsättning som en 
antagbar utväg ur jordbrukets kris. 

Ödets stridsmän. 
Frihetsrörelsen på Irland. 

Två partier kämpade mot varandra 
med sina ledande män i spetsen: William 
Cosgrave och Eamon de Valera. Båda 
dessa män kämpade tillsammans i Sinn 
Fein-rörelsen mot England i Påskuppro- 
ret 1916, båda blevo vid upprorets ku- 
vande tillfångatagna, dömda till döden 
men benådade. När irländska fristaten 
>Saorstat Eireann> efter ytterligare 
blodsutgjutelser 1921 tillerkändes domi- 
nions ställning i förhållande till England, 
sålunda med en engelsk vice-konung och 
vissa jordavgifter till England. gick Cos- 
grave med härpå och ledde de första 
åren fristatens öden. Men De Valera, 
nationalhjälten och den fanatiske frihets- 

RKSTÖTTINGAR 
S K I D O R  S K R I D S K O R  KALKAR 

A/B JULIUS SLÖÖR 

FRISINNADE LANDSFORENINGENS 
FORTROENDERAD har tillsatt ett 

tremannautskott för att utreda de närma- 
re omständigheterna vid hr  Ekmans av- 
gång från statsministerposten. 
N A T I O N E R N A S  FÖRBUND tycks ic- 

ke kunna medla mellan Japan och 
Kina, men kanske de båda niakterna själ- 

va finner det mest förenligt med sina in- 
tressen att nu sluta fred. 
O R D F O R A N D E N  I FOLKKOMMIS- 

SARIERNAS RÅD I SOVJETUNI-  

Överflödets 
paradox. 

Bagarn: Jag behöver pengar till ett  par skor. Får j ag  sälja en limpa till er? 
Skomakarn: Kan N i  inte köpa skor av  mig, 

i.? jag far pengar till bröd? 
Bagarn: Har inga pengar, 
Skomakarn: (Bagarn går nedslagen sin 

Har inga pengar att köpa för. 

Det är förfärligt med den här krisen. 
väg). 

Varför svälter folk mitt i ett  överflöd 
a v  mat, varför bränner man säd 

häller ut mjölk och kastar bort potatis 
vagnslaster, när miljoner människor inte 

har bröd för dagen? Det är  ju absurt 
att svälta mitt i rikedomen. 

Nej,  svarar den amerikanske, ekono- 
miske skriftställaren Stuart Chase i en 
sIående artikel i T h e  New Republic. Det 
är varken förvånande eller orimligt, del 
gäller bara att ha klart för sig vilket Eko- 
nomiskt system vi talar om. Om vi me. 
nar en ändamålsenlig eller funktionell 
hushållning, som till exempel Rysslands 
eller Danmarks, d. Y. s. en ekonomi, som 
går ut på att förse befolkningen med till- 
äckliga förnödenheter, så är  en överflö- 
dets paradox löjlig, ja, otänkbar. Men 
om vi menar en vinsthushållning, som t 
x. Englands och Amerikas är  paradoxen 
inte löjlig. tvärtom den är naturlig och 
ifrånkomlig. 

Skriande fattigdom mitt i överflödet är 

gäller nu valet för eller emot De Valera, 
för eller emot den fullständiga oberoende 
epuhliken. I spetsen för sitt  parti Fian- 
na fail eller ödets stridsmän går  Valera 
amma väg som Gandhi, och vill hänvisa 
in gröna ö till självförsörjning - 
men säkerligen är  det A long long way 
o Tiperary. 

ONEN, MOLOTOV, har i sin redo- 
görelse för den centrala exekutivkom- 
mitténs plenarsammanträde uttalat sin 
bristande tilltro till Nationernas förbund 
och dess kommissioner. Han har strukit 
under Sovjetregeringens hållning i ned- 
rustningsfrågan och pekat på att Sovjet- 
regeringen genomfört nonagressionspak- 
er med ett stort antal stater, såsom Po- 
en, Finland, Lettland, Estland och Frank- 
rike. Rumiinien ä r  det enda grannland 
om vägrat och Japan har även för till- 
fället avslagit Sovjets begäran om non- 
agressionspakt. Sovjet vill för framtiden 
fortsätta samma politik i fredens intresse 
men anser att vissa japanska kretsars 
hållning mot Sovjetunionen påkallar sär- 
skild uppmärksamhet. 

permanent företeelse i det system vi 
Ilar det kapitalistiska, fast nödens 
skärpa kan växla något alltefter konjunk- 
turcyklarna. I vinsthushållningen är  hän- 
synen för den mänskliga faktorn i och 
r sig en lyx, som ingen framgångsrik 
affärsman kan tillåta sig i obegränsad 
omfattning. Mänskliga varelser är vik- 
tiga endast som konsumenter - vinst- 
vande konsumenter - och som arbets- 
händer. Maskiner kan göra mycket, men 
kan ännu inte göra allt och händer är  

nödvändiga. Det faktum att ett par ar- 
tande händer i Iängden blir billigare. 
i kroppen bakom händerna är  skyddad 
r olycksfall och överansträngning har 
ingenting att göra med välvilja eller rätt- 
visa - det är helt-och hållet en kostnads- 
fråga. 

Allt detta betyder inte att vinsthushåll- 
ningen inte kan tillfredställa en viss grad 

mänskliga behov. Utan dessa behov, 

(Forts.  å sid. 4.) 

Insänd prenumera- 
tionsavgiften pir 

Tidevarvet 
under januari mir- 
nad så att intet av- 
brott i försändel- 
serna måtte ske! 

Helår Kr. 6:- 
Halvår 3: 25 

Post- giro 1 5 4 



Den 2 8  J a n .  1 9 3 3 .  

Jordfråga n 
för dess egen 

skull. 
Det är  svårt att råda bot i så svå- 

ra  tider som dessa. Och det är där- 
för kanske inte så underligt om re- 
gering och riksdag komma med nå- 
got förvånande eller mindre verk- 
samma propositioner och motioner. 
Det är  möjligt att enda räddningen 
är att vända upp och ned på sam- 
hället, men det tål i alla fall att över- 
vägas på vilket  sätt ,  som är  Iämp- 
ligast. I den förra regeringen anvi- 
sade jordbruksministern lånevägen, 
som den enda helbrägdagörande. i 
denna regering synes finansminis- 
tern ha tagit upp idén och fört den 
fram genom hela budgeten. 

nästan den nionde som, i förhållande 
till sin betydelse, väcker minst upp- 
märksamhet. Anslaget till avdikning 
är visserligen ökat och kanske några 
till. Men å andra sidan har man väl 
i en så brännande tidpunkt föga in- 
tresse för »Rikets allmänna kart- 
verk, m. m. m. m. om icke en form 
för att lindra arbetslösheten. Men 
det må sägas ut, att man i åratal 
väntat på socialdemokraternas in- 
tresse för jordfrågan, man har vän- 
tat på, att de i någon mån skulle be- 
akta sitt eget program, sina egna 
åsikter och sina egna lagar. Kom- 
munisterna ha motionerat om att 
riksdagen hos regeringen ville begä- 
ra lagstiftnings genomförande sna- 
rast möjligt för små och medelstora 
jordbruksfastigheter om anstånd 
med betalning av gäld och om för- 
bud för exekutiv försäljning av så- 

då fördelaktigare, att  staten inlöste 
dessa fastigheter och utlämnade dem 
enligt lagen av åborätt till dess for- 
na ägare, den nya äganderättslag 
som en av regeringens egna medlem- 
mar varit med om att skapa. 

Detta är bara ett  exempel, men 
insikten saknas att i jorden ligger 
ändå våra största reservtillgångar i 
dessa nödens tider. Där f inns obe- 
gagnade möjligheter, låt vara, att de 
måste tillkämpas genom ett sträv- 
samt arbete. Jordfrågan måste ta- 
gas upp för sin egen skull, ej endast 
av s. k. politiska skäl. Men då man 
slår ihop nionde huvudtiteln får man 
tyvärr det intrycket att jordbruks. 
ministern har en mer talande tunga 
riksdagen än i statsverkspropositio- 

Bland alla huvudtitlar är det väl 

dana fastigheter. Men det vore väl 

Förslag till Fr ån riksdagsläktaren. 
Remissdebatten. 

Arbetslöshets- 
försäkring. Det var kö framför riksdagshusets tre Anslaget till arbetslöshetens bekämpan- 

ingångar onsdagen den 18 januari 1933. de var dock det som i såväl finansminis- 
e av socialministern til lkallade sak- Av snomängden på hattar och axlar kun- terns, som övriga talares anföranden, ha- D kunniga, vilka haft i uppdrag att * man utläsa att svenska folket av purt de fått största utrymmet. I sitt  försvar 

framlägga ett förslag til l  ordnande av intresse för vad som kommer att i riket för de ökade summorna för detta ända- 
arbetslöshetsförsäkring ha nu fullgjort företagas, varit ute redan i ottan, fast mål utslungade finansministern, mot slu- 

det stora slaget inte var utsatt att taga tet av sitt  tal några väl valda satser,  som 
sitt uppdrag. kom kammarens socialdemokratiska le- De sakkunniga ha varit  byråchef Sam sin början förrän klockan 1 1 .  

Larsson, ordförande, kassör K. Andrée, 
kanslichefen E. O. Hagman, statssekrete- gens proposition n:r  1 om statsverkets »Det är  till staten man vänder sig när 
rare Bo Hammarskjöld samt chefen för tillstånd och behov. Budgetförslaget hade man vill ha trygghet, det gjorde de stora 
försäkringsinspektionen O. A. Åkesson. ledamöterna redan fått i tryck för en vec- bankerna i våras - det kan ske en gång 

ka sedan, så det var bara att säga ifrån till - och de små i höstas... . 

Klockan I I  påropades alltså regerin- damöter att  ropa bravo. 

Försäkringen tänkes omfatta förberedelser och förslag. Hr Lindman Våra tillgånger våra arbetskrafter- 
700,000 personer. började och talade både länge och väl v i  förslösa dem, när v i  låta dem gå ar- 

Sakkunniges förslag går ut på en fri- och sedan hade h r  K i l b o m  begärt ordet, betslösa - att utnyttja dem är  till hela 
villig - icke obligatorisk - försäkring, men statsminister Hansson tog, med mi- folkets nytta!» 

och skogsarbetare samt affärsanställda Efter hr Kilbom kom hr Olsson i Kullen- 
kunna komma med, d. v. s. praktiskt ta- bergstopp, och när dessa 4 herrar hade Men det var inte bara h r  Wigforss som 

get alla yrkesgrupper. Förslaget räknar talat omedelbart efter varann - var kloc- hade en stor dag, även »min vördade vän, 

med omkring 700,000 försäkrade personer kan 10 minuter i 4 på eftermiddagen. 
partiet Ture Nerman» för att tala med 

och en arhetslöshet, som uppgår till ge- 
nomsnittet av 1929-31 års siffror. Kost- Andra kammaren gick jag in i Första »Är det meter eller rim?» viskade e r  
naderna enl igt  denna beräkning, v i l k e n  där hr Trygger stod för rusthållet. Han nykomling i mitt öra, under hr Nermans 
även innefattar en utbyggd arbetsförmed- talade i samband med arbetslöshetsan- anförande. 
ling, skulle uppgå t i l l  ungefär 30 miljo- slaget om »den djärva konstruktiva fan- »Det ä r  Böök» svarade jag. 
ner kronor. Av dessa skulle 14 miljoner tasi, som enligt historiens vittnesbörd, Det var  flera sidor ur Böök’s Schwei- 
komma på arbetarnas del, 2 miljoner på besjälat mången finansminister», men av- ziska resa, som hr Nerman uppbyggde 
arbetsgivarnas, 0,9 miljoner - för utgif- slutade sin kritik med några ord om att kammaren med. Vad hr Nerman genom 
ter i samband med arbetsförmedlingen - rikets välfärd, berodde på partiernas sam- hr Böök ville visa, var  at t  den västerländ- 
på landsting och vissa städer och slut- arbete. ska civilisationen icke befinner sig i nå- 
ligen 14 miljoner i statsunderstöd. Bidra- Så steg en ung yngling upp i en av got löftesrikt och blomstrande skick; ett  
gen tänkas fördelade så att arbetsgivare statsrådsbänkarna, skakade tillbaka den krig och en fred har gett den oläkta sår. 
som ha i sin t jänst minst 10 Arsarbetare ljusa kalufsen, ordnade s ina  anteckningar Hr Nerman frågade också med hr Böök's 

ringskassan, medan statsbidraget för själ- föregående talare. män och konferensernas pratmakare - 
va försäkringen torde komma att uppgå dagens stora nummer: de herrar som leder manövrerna på bör- 

Finansministerns tal i Första kammaren. sen och de som leder intr igerna i parla- 
Hr Wigforss  började sitt  tal med att sä- menten - de soutenörtyper, som behär- 

till i genomsnitt 50 %. 

ga att han »var överraskad av den milda skar pressen - om deras visdom och go- 

form, som givits den kritik, som nog var da vilja med ett slag sopades bort från 
ganska allvarligt menad,. jordens yta, skulle förlusten vara så 

de gjorda anmärkningarna. När han kom 
Sakkunnige ha inte tänkt s i g  försäk- till vad som rörde höjandet av arvsskat- 

vilket skulle möjliggöra att även la,+ nisterns rätt, ordet före h r  Kilbom. --- 

När det såg ut  att b l i  så där segt i h r  Örne, gjorde sig. 

betala 2 kr. per årsarbetare, t i l l  försäk- i handen och vände sitt  soliga anlete mot ord och patos: »Versaillesfredens stats- 

Och så kom 

Komplettering med allmänna 
arbeten, kontantunderstöd och 

utbyggd arbetsförmedling. Därefter bemötte han punkt för  punkt stor?» 

Det  var ingen stormig remissdehatt 
ringen som enda åtgärd mot arbetslös- ten påpekade h a n  att den i utlandet,  sär- 1933. Den var i det stora hela saklig. 
hetens verkningar. Allmänna arbeten skilt i Danmark och England, är  vida Frånsett sillénkommunisternas represen- 
och, i tider av svär arbetslöshet, även större än i Sverige och »att man framför tanter, gjordes inga stora gester. Kanske 
kontantunderstöd ingå i planen och vi- allt måste taga hänsyn till huru betun- berodde det i någon mån på at t  statsminis- 
dare ett  förslag till en omorganiserad gande en skatt är i förhållande till vad tern redan i början sade ifrån att landet 
arbetsförmedling, omspännande hela ri- den ger». Därför ansåg finansministern och regeringen icke var  betjänt av na- 
ket som ett effektivt kontrollorgan inom att om den svenska höjda arvsskatten gon kritik, som inte kunde visa upp nå- 
försäkringen. 

Och det var det just ingen som kunde. 
gen från det öde, som den mött exem- sig om en summa på 700 miljoner. 
pelvis i England, nä nämligen a t t  i tider av 
ytterligt svår arbetslöshet tänjas ut till 
en understödsverksamhet som inte har 
något egentligt samband med själva för- 
säkringens ide, ha sakkunnige föreslagit 

längd får sålunda inte överskrida 120 da- 
nader. Dagshjälpen får bestämmas av skolo r. 
kassorna själva, men hör inte överstiga 
6 och inte understiga 2 kr. Statsbidraget 
utgår i visst förhållande till såväl Iöne- » E x a m e n s s k o l o r n a  är det enda, som Den högre flickskolans 
nivån som arbetslöshetens omfattning ö bjuds för fortsatt utbildning ut- 
men så att kassor med Iägre genomsnitt- over 14-årsåldern», skriver Honorine Her- lugnare arbetsformer 
lig arbetslöshet få proportionsvis större melin i sin artikel »Kvarsittare» i n:r 2 
bidrag och sålunda en utjämning uppnås av arets Tidevarvet. Detta uttalande väc- medge en Större föra 
för de olika yrkenas vidkommande. Kas- ker hos m i g  samma undran som uttalan- 
sorna skola i regel vara öppna för alla det av en av sakkunskapens representan- djupning i ämnena. 
arbetare inom deras resp. verksamhets- ter i n:r 39-40 av Tidevarvet 1932. Där 

säger d:r Gertie Söderberg bl. a.: »Jag Det ä r  dock för flickorna själva och område. På detta sätt har man alltså tänkt sig håller med om att det vore bättre, om det för resultatet av deras skolarhete en stor 
att bygga upp en mur, ägnad att ta emot funnes mera att välja på, också någon fördel, att  kompetensen vinnes utan den 

den första stöten av arbetslöshetens an- skolform med examensfri kompetens,. förryckande inverkan på undervisningen, 
som en förestående examen ofta medför, 
genom att minnesplugg och repetitioner lopp. 
av detaljkunskaper lätt få en alltför stor ringen däremot icke ansedd att vara. Där- 19,400 flickor under. 
plats i arbetet med undanträngande ar 
andra moment, som vore viktigare för 

visades 1931-1932 i 
till behövas andra Atgärder. 

deras etiska och intellektuella bildning. 
Därför borde väl de personer, som inse 

Ha dessa kvinnliga rektorer glömt bort, faran av alltför forcerad arbetstakt i 

ger 25 miljoner, så är det ett l itet belopp, got  positivt a t t  sätta i stället. 
F ö r  a t t  rädda arbetslöshetsförsäkrin- när man betänker att hela budgeten rör 

Elsa Svartengren. 

Examensfria 
gar  under tolv på varandra följande må- 

Någon varaktig hjälp är  försäk- 

examensfria skolor. 

nen. 
E. T. 

att vårt land sedan drtionden tillbaka har skolan och av examina, särskilt för flic- 
ett  80-tal examensfria högre flickskolor, kor i övergångsåldern, slå vakt kring dem 
At vilka sedan år 1909 av kungl. maj:t  skoltyp, som under lugnare arbetsformer 
meddelas en kompetens, den s. k. nor- ger större fördjupning i de flesta skolans 
malskolekompetensen, som berättigar till ämnen i jämförelse med realskolan och 
vissa tjänstebefattningar och till inträde som, fri från »den morgondagens lång- 
i vissa högre fackskolor? Eller mena de, samt mördande skugga, som examens- 
a t t  dessa skolor äro  av så ringa betydelse trycket kastar in över varje dag i den 
i vårt undervisningsväsende, att  de e j  be- växande ungdomens liv, (se H. Herme- 
höva tagas med i räkningen? Trots  den lins artikel i n:r 36, 1932), har större 
på många håll svåra konkurrensen med möjligheter a t t  individualisera undervis- 
de billigare statliga läroverk, som på de ningen. Dessa för flickor skapade sko- 
flesta orter sedan 1927 öppnats även för lor avvika både i arbetssätt och bild- 
kvinnliga lärjungar, undervisades i de en- ningsmål från de ursprungligen för gos- 
skilda högre flickskolorna 1931-1932 sar  utformade realskolorna, bl. a. genom 
över 18,000 lärjungar och samtidigt i de den starkare ställning, som de humanis- 
6 examensfria kommunala flickskolorna, tiska och de praktiska ämnena intaga i 
vilka upprättats på grund av 1928 års deras kurs- och timplaner. Om denna 
riksdagsheslut, över 1 , 1 0 0  lärjungar och skolform säger kungl. maj : t  i proposition 
i Statens normalskola inemot 300 Iärjun- 116 till 1928 Ars riksdag: »Den högre 

flickskolan för sålunda till en bildnings- gar. 



T I D E V A R V E T  

kretsar kring litet av varje,  som förfat- 
taren velat dra fram eller ge  ett  tjuvnyp, 
men det siutar med att man tycker att 
den utmärkta titeln hamnat på fel bok 
och e j  träffar det väsentliga i den. Men 
för  övrigt ä r  det ingen ledsam skildring, 
den har  både spänning och vaket öga 
och skänker stundens gedigna tillfreds- 

I de unga författarnes ovilja mot spe- med epitet som s t u d i e ,  » f in»  »person- I ett skönt silveromslag' (det enda av 
kulation uppställt kravet på saklighet. Nu lig inlevelse, eller något ditåt. Får jag ädel metall i den boken) har lngeborg 

Björklund givit ut någonting som kallas kunde det tyckas att denna saklighet, be om rökningen av Olle Hedberg är  en 
ställd under idérikedomens och problem- roman som vederfarits sådana omdömen, små romaner fast det är  noveller och 
debatternas färla, vore en av de lyckliga- men a t t  den »fina s tudien  av en mycket som sammanförts under ti te ln  Äkten- 
re händelserna i den svenska romanens vardaglig mans Sista dagar kunde och skapsidyller,. Något sådant kan endast 
liv. en betydligt konstnärligare utsläppas av den, som en omotiverad re- 

klam stigit a t  huvudet, och allmänheten författarr är  hemma på de områden, han utformning än denna i stort sett totalt in- 
önskar överspänna Men detta är  en san- tresselösa framställning torde vara påtag- blir lurad att kasta lit pengar på rena 

Svensk roman 
just nu. 

II .  
en föregående artikel påpekades hur med förkärlek i bokrecensioner förses ställelse, 

Det är ju alltid glädjande när en horde fått 

ning med modifikation för sakligheten l igt  A t t  man k a n  känna s i g  tilltalad av noltet, avskräckande åtta-klassigt och 
befinnes ytterst sällan vara parad med författarens vid Vissa tillfällen mycket okonstnärligt av en »modern» författarin- 
idérikedom eller prohlemdehatter. Van- njutbara stil ä r  en sak för sig,  och äm- na,  gudbevars, Man skäms å förlagets 
ligtvis skrivs det för att skildra en miljö, nets snart ledsamma tjatighet ersättes in- vägnar, Om man dessutom samtidigt rå- 

kar tänka på, a t t  Gustaf Ericsons högtid- ett  visst lager och dess intressesfär, allt- te därav. 

het. ung flickas tillrättakommande med livet dat i en p r i s t ä v l i n g  refuserades redan 
Den tendentiösa skildringskonsten har och kärleken, har den fördelen att nyans- av  grovläsaren, känner man s ig  upprört 

så en slags I'art pour I'art plus saklig- Hans Botwids skildring av V ä r n a  en ligt mottagna bok »Mannen som du dö- 

inte stort utrymme utmätt å t  sig. De  so- rikt beröra ett  ömtåligt problem om av- undrande inför det kr i t i ska  system, som 

aldrig på sin spets, det väsentliga med plex inför kärleken, som visserligen torde Men om man som undertecknad från 

ciala och individuella problemen ställs vecklingen av det verkliga skräck-kom- i allmänhet til lämpas, 

alla skriverier står man frågande inför. vara ett förfinat men e j  helt ovanligt till- detta dilettanteri kommer över till Mol- 
Denna ytliga romanform innehåller vis- stånd hos unga människor, kvinnor kan- nens bröder av Harry Blomberg känner 
serligen saklighet men intet eller föga ske mest. Till  den psykologiska skild- man sig strax uppfriskad i g e n ,  om den- 
av  verklighetssinne, om jag får begagna ringen har även kommit något intressant na optimistiska vagabondroman inte re- 

saknar blick för vad som är verkligt be- 
tydelsefullt och den går  aldrig till grun- Kapitulation? 
den == för aldrig upp till klarläggandc el- Janson ritat av för honom sympatiska 
ler ställningstagande till tidsprohlemen. och osympatiska själar,  något som dess- humoristiska ögonglimt 

mer psykologiskt lagda. 

mig av en så vag definition, d. V. s. den som gör den lilla romanen övertygande. dan haft sin goda titel så gjorde den fak- 

Under den effektfullt slående titeln tiskt skäl för namnet Kapitulation? Ne j !  , 
Nej! har Gösta Gustaf- Det är  en frisk målning i breda drag där 

man har trivsamt roligt å t  författarens 

Mänsklig svag- 
Hand- het och storsinthet får där ibland rent 

Dessa bruka lingen drivs framat med schvung och rörande uttryck och den sympatiska ton, 

som vilar över det hela, får tillfredsställa 
nivå, som i det hela ligger högre än re- som »inte slungar var och en ett år till- vad man saknar av betydenhet. 
alskolans, men som icke når gymnasiets, haka, därför a t t  kunskapsmåttet på nå- Symbolisk roman brukar just inte ha 
och är  på ett karakteristiskt ,sätt skild gon punkt icke ä r  fyllt». I de enskilda så många omhuldare men att ett sådant 

högre flickskolorna finnes det möjlighet 
för elev, som icke kan erhålla godkänt författarskap måste intressera Eyvind 

frän båda dessa skolformer .  

betyg i ett  eller annat obligatoriskt ämne, Johnson förstår man. Hans Bobinack ut- 
Kvarsittningsprocenten t. ex. ett  främmande språk eller matema- gör en motpol mot exempelvis Harry 

tik, men i övrigt ä r  mogen för uppflytt Blombergs oförargliga opus. Bobinack 
ning, a t t  begagna sig av undervisningen är  samhällets anarkistiska element, är 

lägre än i goss- och 
i nästa klass i de övriga ämnen och att 
i dem komma t i l l  skolans slutliga b i l d -  sprängämnet och den vandrande osäker- 

samskolorna. 
Det tyckes mig, att de högre flicksko- ningsmål. Naturligtvis kan normalskole- heten, som kilar Sig in och händer och 

lorna äro  en kvantitativt och kvalitativt kompetens icke fästas vid avgångsbety- bräcker så det knakar i fogarna. Hela 
så pass betydelsefull faktor inom vårt get,  när något obligatoriskt ämne där det gamla systemet får  sig en ordentlig 
skolviisen, att  de borde tagas med i räk- saknas, men den unga flickan har dock törn av mänsklighetens dolda upprorsan- 
ningen, när man yttrar sig om de högre fått en mera avslutad skolbildning, än 
skolorna i vårt land, och icke behandlas om hon i förtid skulle ha avbrutit Stu- da dess hätska rabulism som drar in aIlt 
som en »quantité negligeable,  Om än dierna. Och om hon vill, kan hon seder- i sin häxdans Och spottar på tjuvsamhäl- 
mycket är  ofullkomligt i dessa liksom i mera få undergå efterprövning i felande let. Författarens stilistisks originalitet 
andra skolformer, arbetas där dock just ämnen, och, därest hon efter godkänd har ju  här tillfälle a t t  utveckla sig i alla 
nu på sådana förändringar i organisa- efterprövning uppfyller bestämmelserna de riktningar, och boken utgör en intres- 

gogiska och psykologiska erfarenheter kan sådant betyg för henne utfärdas, det- sant fas i nuets brokiga svenska roman- 
kräva, Men i den kritik, som alltmer rik- ta i enlighet med av kungl. maj:t  före- produktion 

som ålägges skolungdomen, göres ingen betyg med normalskolekompetens. 
åtskillnad mellan olika skolformer och Jag  har känt mig manad att i Eder 
inte heller då det talas om det stora an- tidning på detta sätt påminna om att 
talet kvarsittare i de högre skolorna. I det nu så kritiserade högre skolväsendet gånger Tidevarvet 
flickskolorna är emellertid kvarsittnings- i vårt land icke ä r  stöpt i en enda form, Att den examensfria flickskolan finns är 
procenten i allmänhet åitskilligt lägre än utan omfattar en stor kategori av exa- 
i de statliga goss- och samskolorna. - mensfria skolor, vilkas mål icke ä r  en- också enligt vår mening av stort värde. 

bart »inlärandet av ett visst kunskaps- Det har dock visat Sig att även flickorna 
mått,, utan främst en fostran till för livet Ur konkurrens- och prestigesynpunkt ten- De examensfria skolors rustade, arbetsdugliga unga människor. vilket framgår j ä m f ö r e l s e  

Thyra Kullgren mellan de av isländaren omtalade siff- 
rorna för 1931-32 och exempelvis 1929 

nas mål är icke endast 

års siffror. Utan tvivel kommer denna »inlärandet av visst 
Satsen i den påtalade artikeln at t  förskjutning a t t  fortsätta, så länge icke 

om den examensfria skolans 
kunskapsmått 

I detta sammanhang vill jag framhålla för fortsatt utbildning utöver 14-årsåI- likvärdighet hävdats, vilket icke kan ske 
en sak med anledning av rektor Herme- dern» avsåg gossarna och det var ett rent förrän en sådan linje står öppen även 
lins ord, att  den skola ännu icke finnes, förbiseende att detta, som upprepade, för gossar. 

En grupp av romaner lir de avsiktligt utom blivit litet av nyckelroman. 

tion och arbetsmetoder, som nyare peda- för erhållande av godkänt avgångsbetyg, 

tas mot det pressande och dryga arbete, skrivna villkor för erhållande av avgångs- Johan Falck. 

»examensskolan ä r  det enda som bjuds principen 
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Världsläget speglat 
595 riksdagsmotioner. i 

De båda högerledarna hrr Trygger tionera om preventivlagens avskaffande. 
Hr Petrén (f.) önskar en utvidgning i 
1929 års sakkunnigförslag till sterilise- 

ha i båda kamrarna i partimotioner Om ringslag i den riktningen att icke endast 
arhetslöshetshjälpens reglering och värn- rasbiologiska utan även sociala synpunk- 
pliktsövningarnas bibehållande avgivit ter måtte kunna  göra sig gällande, sålun- 
sitt svar på regeringens förslag i dessa da att sterilisering icke må ske uteslutan- 

de när vederbörande sjukdomar Bro ärft- frågor 

risk lagstiftning i arbetslöshetsfrågan. Herr Petrén påpekar att riksdagen i 

och Lindman 

Högermotionärerna föreslå en proviso- ligt betingade, 

som går  ut på Arhetslöshetskommissio- sin skrivelse uttryckte den uppfattningen, 
nens avvecklande och ersättande av SO- att det under alla förhållanden måste he- 
cialstyrelsen. det gamla reservarhetssyste- traktas som icke ö n s v ä r t  att sinnesslöa 
mets bibehållande noggrann åtskillnad och sinnessjuka sätta barn till världen då 
mellan fattigvård och nödhjälp Samt de ju icke kunna fylla föräldrakallet Och 
sträng pröivning av understödsbehovet att  Medicinalstyrelsen i sitt yttrande över 
hos de arbetslösa och deras verkliga ar- riksdagsskrivelsen i fråga anslöt sig till 
hetsvilja. 

Den närmaste anledningen till motionen arbetet förklara sig motionärerna vi l l iga  
att gå med på de anslag, som deras f ö r  är den nyligen igångsatta utredningen 

vänta med den slutgiltiga siffran, tills si- rens förmenande steriliseringsfrågan har 
tuationen bättre kan överblickas. ett intimt samband med nämnda fråga. 

ifråga om anslagen till hjälp- denna ståndpunkt. 

slag kan göra nödvändiga, men be att få  angående legal abort, då enligt motionä- 

Avslag på regeringsförslaget om 
värnpliktsövningarnas inställande har i en utförlig och utredande motion 

ä r  högerns andra stora huvudkrav. Utom yrkat på upphävande av strafflagskapit- 
värnpliktsövningarnas förträfflighet som let n:r 18 § 10, vilken rör homosexualitet 

pekas av motionärerna att ytterligare ar- ciaia nackdelarna av straffbarheten och 
beten v i d  kaserner och Skjutbanor etc, påpekar behovet av straffhud mot utpress- 

att I någon mån trygga försvarsorgani- Advokat Branting (s,) motionerar i 
sationens bestånd föreslås att  fem miljo- Första kammaren om en 
ner av de anslag. som regeringen före- 
slagit till arbetslöshetsåtgärder, i stället 
användas till ovanstående företag. Med nuvarande lag har det bland andra 
Ifråga om det svenska statsskicket olägenheter visat sig att systemet öppnat 

återkommer hr Nerman (kk.) i Första Det kan också vara nog att framhålla 
kammaren med en motion om det mo- det stötande där i  att  exempelvis en per- 
narkiska styrelsesättets utbytande mot son, som haft oturen att stå i en stor 
det republikanska - ett förslag föresta- folkmängd, från Vars periferi några yng- 
vat av såväl principiella som praktiska lingar kastat sten mot polisen, vid åtal 
s k ä l  

Men innan den äskade förändringen Att på detta område kanske under de- 
hunnit ske, finnas vissa andra möjlig- cennier avvakta en generell strafflagsre- 
heter till besparingsåtgärder. Hr Ner- form later sig icke försvaras. De  under 
man föreslår alltså att anslaget till kungl. sista åren avkunnade, talrika upplopps- 
hovstallet - 45,000 kr. — indrages, »enär domarna, grundade på en föråldrad lag- 
även kungligheten trots sin åldriga karak- stiftning, hava vållat mycken onödig oro, 
tär tekniskt lever i nyaste tiden och allt- Säger motionären. 
så numera huvudsakligen begagnar sig Slutligen kommer bondeförbundet med 

en hel rad yrkanden på skyddsåtgärder i av automobiler». form av 

Professor Lundstedt 

ett led i kamper, mot arbetslösheten på- Hr Lundstedt redogör bl, a. för de 'O- 

kunna tänkas lämpliga att nu  Utföra. För n ing '  om vilket han också motionerar' 

reformerad upprorslag. 

möjligheter till rent politiska aktioner. 

måste ådömas straffarhete. 

ursprungsbeteckning på importer Ett annat förslag i sparsam- 
hetssyfte rade grönsaker, 

ä r  hr Nermans motion om att konunga- 
husets rätt till skatte- och tullfrihet måtte frukt, fisk etc. 
upphävas. Han framhåller ode icke åtgärder för svensk fruktodling. 
oväsentliga tull- och skattebelopp, dem 

genom att rikets två bäst avlönade äm- vilket sätt 
betsmän och deras släkt äro helt fritagna 

med att odet förefaller icke opassande att, 
särskilt i rådande ohyggliga kristider, då och utövas. I motionen påvisas, hur smör- 
hundratusentals svenska medborgare li- exporten sjunkit, att smörkontrollen allt- 
der verklig nöd, konungahuset genom jämt är  påfallande dyrbar, att smörprov- 
riksdagen beredes tillfälle att  genom en ningarnas verksamhet Utvidgats i strid 
a n i n g  billigare levnadssätt visa ytterliga- mot riksdagens uttalade mening samt att 
re samkänsla med *sitt svältande folk». utredning saknas om sättet för smörkon- 

demokratiska riktning gå hr trollverksamhetens utövande, dess medel 
Nermans motioner om rösträttsåderns och mål. Den totala smörexporten un- 
sänkande till 20 år för såväl elektors- der år  1932 kan beräknas uppgå endast 
som andrakammar- och kommunalval, till omkring hälften av 1930 års  smörex- 
samt hr Kilhoms förslag att regerings- Port. Exporten till England har under 

det tysklandsexporten reducerats med e j  
40 procent' mindre än 2/3. 

Till  flera viktiga förslag i ekonomiska, 
Såväl utrikespolitiska, skol- och kvinnofrågor b e  

Samtidigt föreslås s t ö d  

Hr Örne (s.) i Första kammaren före 
staten, resp, stat och kommun undandras slår fullständig utredning av frågan, på 

från all tull och all skatt, och fortsätter 
smörkontrollverksamheten bör 

organiseras 

I samma 

medlemmarnas löner måtte sänkas med samma tid minskats med cirka 1/4 under 

På sociallagstiftningens område 
föreligga flera viktiga motioner. 

Holmgren (f.) som hr Nerman mo- vi få återkomma. 
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!! Överflödets 
paradox. 

(forts. 'fr. sid. I . )  
skulle det in te  bli någon avsättning, utan 
avsättning ingen vinst, utan privatvinster 
ingen profithushållning Men systemet 

ma är in te  i och för sig intresserat av  
mänsklig efterfrågan och det f inns  ingen 
bättre illustration till detta än det för- 
domsfria sätt på vilket efterfrågan under 
nuvarande system ändras och f ö r v r i d e s  

såsom sådant det får man aldrig glöm- 

genom reklam systemet är  uteslutande 
intresserat av de vinster i form av pen- 
gar som kan pressas ur efterfrågan Be- 
hovstillfredsställelsen ä r  och förb l i r  en 
bisak. 

Det ä r  sant, a t t  också det nuvarande 
profitsystemet har åstadkommit en och 
annan anordning som annars egentligen 
hör hemma i den hushållning vars än- 
damål är  att tillgodose den mänskliga 
efterfrågan, Under de senaste tiotalen 
av år  har vi hört de höga Iönernas eko- 
nomi predikas och faktiskt experimente- 
ras, Vi ha fått uppleva kortare arbets- 
tid, raster, säkerhetsanordningar, hygie- 
niska åtgärder, Har detta berott på att 
vinsthushållningens målsmän plötsligt 
kommit att tänka på produktionens än- 
damål? Ingalunda. Det kom sig av att 
deras effektivitetsexperter hade räknat Ut ,  
att sådana åtgärder betalade sig i dol- 
lars. Alltså uppträdde nu en skara leen- 
& socialarbetare, uppmuntrare och när- 
synta välmenare, som inte tvekade att 
tillkännage att Industrien hade fätt sitt 
bad i Jordan och blivit pånyttfödd. Där- 
vid förblandade de den funktionella 
med den profitsökande hushållningen, 
precis som man gör, när man n u  talar 
om Överflödets paradox. 

Vart, om man får lov att fråga har 
det mesta av välfärdsarbetet tagit vägen 
just nu? Det har sjunkit till botten till- 
sammans med priserna på vete, bomull 
och järnmalm. Deflationens rnajestätiska 

ser har nästan ohjälpligt förstört skarpsinnig som han var, men det berät- 
tas att han vid sin banas början i Lon- 
don var för fattig att köpa sig den svarta 

framstegen. Socialarbetarna räk- 

kåpa för 3 pund, vilken fordrades för att 
vinsthiishällningens äggkläckningsmaskin. han skulle få uppträda i rätten. 
Sådana maskiner tillverkas för att kläcka Vid 27 Ars ålder kom han in i under- 

huset, där han snart gjorde sig känd som 
en strålar och dräpande talare. Wales' 
nationella oavhängighet och dess kyrkas 

Det förutsättes här a t t  alla vet vad 

frigörande från staten voro de första som menas med en ändamålsenlig eller 

kraven den frikyrkligt uppfostrade unge funktionell hushållning Ryssland har 
byggt upp e n  sådan på statssocialistisk Wales-pojken envist framhärdade med. 
grund. Danmark har en mindre fullstän- Mot Boerkriget talade han med en hän- 

synslöshet som höll på att kosta honom 
livet, då folkmassan vid ett tillfälle hand- 
gripligt ville tukta »fosterlandseförräda- 

en sådan hushållning i sitt eget hem, hon ren». Men under världskriget organise- 
sörjer för sin familj efter bästa förstånd rade han som ammunitions- och krigs- 
och förmåga, utan att varken pruta med David Lloyd Georqe. minister den engelska rustningsindustrien 
John om vad han viii betala för att få en födelsedagsintervju på sin 70-års- lika skickligt som han tidigare genomfört 
sitta till bords eller kasta ut Frank på I dag har den gamle liberalen Lloyd sociallagstiftningen såsom ålderdomsför- 
gatan att leta efter rester, när det är George givit det liberala partiet i Eng- säkring, arbetsförmedling folkskolebild- 

nade med funktionella små kycklingar i 

ut dollars inte kycklingar. 

duktig byggd på konsument- och producent- 
kooperation. Varje duktig husmor har 

land en förintande dom. gott Om mat i isskåpet. Jag ser in te  någon annan framtid lös propaganda f ö r  våldsvillkoren mot 
Funktionell hushållning behöver inte för liberala partiet än en vanärande grav Tyskland, då hans bekanta uttalande 

nödvändigt vara varken socialism, bol- säger han, Liberalismen befinner sig i »häng kejsarn och låt Tyskland betala» 
sjevism, konsumentkooperation eller pri- ett framskridet stadium av .tilltagande blev det ödesdigra Iösenordet. 

»Så visst som rättvisa och barmhär- 
Världen stormar fram mot tighet äro eviga beståndsdelar i världens mitiv bykommunism. Det är  en tänj- förlamning. 

regerande, lika säkert är del system dömt bar metod att ställa det ekonomiska sy- en katastrof, och det liberala partiet stir- 

stemet i de mänskliga behovens tjänst rar kommer trollbundet endast att därpå. bli en Ett atom sådant i det parti all- att förgås, som bygger lyxens vägar för  
för att förse människorna med de för Ii- männa sammanbrottet, Man talar om de fått med mossornas offrade hjärtan», 

vets uppehälle nödvändiga produkterna människor med dubbel karaktär. På sam- sade Lloyd George i ett av sina stora Un- 
och nyttigheterna med minsta möjliga hin- ma Sätt står det till inom liberala par- derhustal Han kallades och av många 

»socialist» som öknamn. Om sin ställ- 
d-, uppoffring och friktion. Vår Profit- Det står vid skiljevägen och vacklar än åt det ena,än åt det andra hållet. ning till arbetarpartiet yttrar nu den 70- 
hushållning, även om den här och där är Jag tror, att anledningen är  den, att årige mannen att han inte på alla punk- 
insprängd med litet funktionalistiska an- många liberala valts på konservativa ter kan skriva under arbetarpartiets pro- 

gram, »men det ä r  mindre som skiljer 
ordningar går i grunden stick i stäv mot röster. Med det ena ögat på de konser- m i g  från arbetarpartiet ä n  från den slem- 
detta system. Att vänta sig att det skall vativas stöd och det andra på de frihan- 

fungera ändamålsenligt är  naivt. Och än skelögt, Kanske situationen ännu kan Men han ämnar inte ansluta sig till 
värre det förvirrar begreppen. 

Låt oss hålla tankegången klar på den- rala ha kommit för sent till sista spår- Jag önskar behålla mitt oberoende, 
na punkt och Slippa höra något mer om vagnen. De framstegsvänliga ha för säger han Därmed tror Jag mig bäst 
paradoxer! Åtminstone inte förrän vi länge sedan förlorat förtroendet för de tjäna framåtskridandets sak. 

definitivt har bestämt OSS för  att byta liberala. Om den sagolika politiska bana han 
har bakom sig, från den dag han som ung system. 

och okänd parlamentsledamot med flam- 
mande indignation vågade sig på att an- Om fruhttullarna 

delsvänliga väljarna måste partiet bli miga liberala slappheten». 

räddas, men jag är  rädd för att de libe- partiet 

gripa själve den mäktige Chamberlain 

tiets skattkammarkansler lade fram sitt 

viss indragning till det allmänna av jord- 
värde i enskild ägo och till hans stora 
sociala reformer säger han själv i inter- 
vjun: Jag har varit radikal i hela mitt liv 
och som radikal ämnar jag stödja varje 
regering eller varje parti, som vågar 
möta tidens krav med djärva åtgärder. 

David Lloyd George, den tempera- 
mentsfulle walesaren var skollärarson 
från Llanystumdwy, uppfostrad efter fa- 
derns död i stor fattigdom av en far- 
bror, en strängt rättrogen Campbellbap- 
tist. Han blev vid unga Ar advokat 
och fick snart arbete, slagfärdig och 

tills han som det härskande liberala par- 

uppseendeväckande budgetförslag med 

ökas får svenska fol- 
het sluta äta frukt 
Som ett led i sitt  arbete för  förbättrad 

folkhygien har Morgonbris, Social- 
demokratiska Kvinnoförbundets tidning, i 
sin vackra lokal Västmannagatan 2 an- 
ordnat en andra propagandautställning, 
denna gång för ökad fruktkonsumtion. 

på fredagen hade press och riksdags- 
män inbjudits att taga utställningen i 
skärskådande. De socialdemokratiska 
riksdagskvinnorna visade ett hoppingivan- 
de intresse för  såväl utställningsbordet 
som den på väggar och bord utplacerade 
propagandalitteraturen. Beror det på 
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