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T'ill Eolhkalen d,erns lcisare !
Frams förlag utger hiir'meil andra å,rgånqen au clen i uid-

strcicltta kretsur redan gtopulttra FOLI{KALENDERN. Fat-
latul,a uårt lölte frå'n f,tregåend,e iir atl, at:seaci,rt komplettera
kalend,ern - clenna dr således ö0 si,rlor större iin föregåetzcle
års - tir det u,år lörhopvtning att cletta skall t,r,Trytskattas at
Italenderns många tusen ltisore.

Nattr,rli,utuis fratntrcider kalendern icke heller i, år tnecl, an-
sgtråk på, att uara i, alla auseenden futldndad. [jtan, {,uiuel kan.
d,en i, många. auseenden göras cinnu brittre, uarom red,. natur-
ligtais ocltså allt framgent skall befl,ila sig. Ddruicl, li,tct ui
också 7tå att få rakn,a cnerJ allmiinhetens uririlerade stöd,. Ett
bi,Iaggsblad, (sid,. 207) har såIedes ocltså i år uidfogats, som,

aåra kisare ldtt ltan aasl$lja och ifuIlt med eaentuella /örslag
i,nsiiniJa ti,ll förlaget senast d,en 1 august,i 1917.

Eör att uppmuntro" ltalend,erns kisare att ctel,taga i redatr:-
tionsarbetet lricnnas tre ltris /ör de btista n.ya ulrytslagett, eti
första ri 50, ett and,ra å 30 och ett tred,ie pris å 20 kronor.

ITru,nts Ltörlag.
Stockhobn C.

Omslaget au I. Slarltenberg.

STOCKHOLM 1916.

Stockliolrns llokindustli A.-B:s Boktr.

MEUNIER: Hammarsmeden,
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lYt ldagar

1:sta
måna-

den

Minneslista
Före den 31 avslutas i lalrtls-

kommurrer räheushaperna och
överlåmnns till kommunalst.
orrlf. Före cI. 1 5 reclovisar styrel-
ser för sårskilda verkställighets-
bestyr till kornmunalnämnd I
berättelse över hälso- och sjuk-
vårcl lärnnas i landskommuner;
hunclskatt erlågges i l<ommu-
ner, där sådan beslutats.

Ungdomsklubbarna har års-
möten, välj er styrelser, revisorer
och nödiga kommittder, Storm-
klocke- och litteraturförsäljare ;

insändes klubbrapporter före cl.

1ö till D. S. och C. S.; före cI.31
insänder distrihtstyrelserna rap-
porter till C. S, ; redovisar klubb-
kassörer och anilra skYldiga
alla skultler till förbundsexpe-
clitionen vicl risk av kravbrev
och offentliggöraude av de skYl-
cliga i förbundsorganet. Klubb-
styrelserna övelvakar att redo-
visning sker. Prenumereras pil,
Stolmklockan och andla arbe-
tareticlningar.

Den 15 sammanträcler riks-
dagen i Stockholm.

1M
2T
30
4T
5F
6L

7S

8M
9T

100
117
12F
13L
14S

15M
167
170
187
19F
2QL

Nyårsilagen $ u. 6.zr f
Svea
Alfred O närwas|
Iiut qi n.4.2 e
Hanna
Trottontletlngen

1 e. Trett.-il.
August (O 8.42 f
Erland K föt'm.
Gunnar ?+ n.l.zz f
Sigurd (. fiiirmast
Hugo
Frideborg , n.9.e f
Knut

2 e. Trett.-d.
Felix
Laura Q u.7.s f
Iljalmar O O.qz e
Anton.
IIilda
Henrik I n.4.tr e

Fabian

JANUARI I917

(( niirmast
O.förm'.
|8+nf)
a n.0.28 f

. 
! n.8.s f

O2.z f.

21 S 13 e. Trett.-d
I Ag'es

22Ml Vincent
23T I Emiliå
z+O I Erika
25Tl Paulus
26 F I Ror,ilda
z7L1 cote
28S 4 e. Trett.-il

J Karl
29Ml Valter
30T I Gunhild
3l O I Ivar

Kelend&riettrTcktDedvederbörl.tillstånd.-Uppsarars16 ÄlmqYist&WilrsellsBoktr"A-B'

16.

1.

5.

q

10.

o

JANUARI I917

18.

20.

22.

24.

27.

2E.

29.

30.

31.
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2:dra
rnåna-

den

28

dagar

1T
2F
3L

4S

5M
6T
70
8T
9F

10L

11S

12M
137
140
r5T
16F
t7L

18S

25S

19M
207
270
227
23F
24L

26M
27I
28CJ

Max

Valentin
Sigf ritl
Julia
Alexandra

Kyndelsnr.-d.
Disa

Septuagesima
Kyndelsm..sönd.
Ansgar d n.4.zz e
Agata
I)orotea (fiiirmast
Rikard o 4.28f.
Berta
Fanny 2r n.11.ese
Eugenia

Sexagesimo
Yngve
Eveiina j n.7.t f
Agne

FEBRUA
Q u.7.zt f

O 2.sB f
$ u.7.2 f

Fnstlagssöndngon
Frida
Gabriella 6/ n.4.ss e
Hulda ((- niirntast
Hilding O 7.s e
i\Iartina
'Iorsten
Mattiag

2r n.l0.sse

1 i Fastrn
Sigvard
Torgny
Lage ! n.6.e f
Maria O 5.44 e

Rr 1917
I Minneslisto
I Kommunalstämnrans ordfö-
jrande Iämnar kommunräken-
I 
skaperna till revisorerna och
mottar fr'årr dessa berättelse
över granskrring; självdekllra-
tion lärnnas till vederbörande
taxeringsnämnds ordf.; hålies
stämma för uppbörcl av kom-
munllutskylder' (kan ävon för-

I delas på två eller flera); val-
I nämndsordförarrrle och'suppl,
lutses av K. B.

I Senast d. 15 irrsänd, arbetare-
I 
komm:s klssörer kvartalsavgifi
Itill D. S.; sänder kommunst:a
| årsberättelse för 1915 till par-
Itiets D. s-

] Senast d.28 insäncl.ungrloms-
förbundets D. S. till C. S, pre-
liminärt förslag till årets agita-

I tion jämle anhållnn om agiia-
I tionsanslag.

Den l2-19 februari h&ller
Socialdemokratiska Ärbetare-
partiet kongress i Stockholms

I Foltets hus Ä-srl mecl början
iförstnämnda dag kl. 11 fm.

4.

t2.

13.

-6-
FEBRUARI 19I?

15

16.

20.

25.

,26.

27_

28.
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3:djo
måna-

den

1T
2F
3L

MARS
Albin Q u.6.az f
Ernst
Gunborg
i Faston

Adrian 6/ n.5.ro e
Tora (fitirmast
Ebba
or,tilia
Filippa O 10.ss e
Torbjörn ?+n.l0:ze
lidla
i Fastan. 1 Bönil.

E<lvin
Viktoria ! n,5.rr f
Greger
Matilda
Kristofer Q u. 6.s f
Herbert O 1.sa e
Gertrud
ldf..sönilogel

,Edvard
Josef d u.5.rs f
Jorkim ((-niirnast
Bengt Vårdagicimn.
Viktor
Gerda O 5.5 f
Gabriel ?a n.9.+ee

i Fastan
Mario bebåilelseilag
Emanuel
Rudolt J n.4.tr
Malkolm
Jonas
Holger O 11.86 f
Ester

lgLT
Minneslistr

Före ri. 1 skall kyrko- o. skol-
rådens räkenskaper överlämnas
till vederbörancle revisorer I från
d. 15- 3 t h ålles år'ets första ordi-
narie kommunalst:immor; väljes
leclamöter i valnämnd; fattig-
vårdsstyrelse lämnar statistisk
redogörelse; i vederbörliga stä-
der förrättas inför magistrater
val av lanclstingsmän; pä lantlet
vliljes lantlstingsmän Marie be-
bådelseclag, om ej kommunal-
stämma mecl 2/s majoritet be-
slutat annan dag.

Senast d. I insäncier partidist-
riktskassörerna kvartalsavgift
till partikassörenl senast d, 15
säncler partidistrikten till parti-
styrelsen årsberättelse för 1916;
före d, 15 hålles arb.-komnru-
nernag årsmöten.

Senast d.31 mars rekvirerar
ungdomsklubborua Stormkloc-
kans 1:sta-maj-nummer. Ung-
domsförbundets C. S. har under
månatlen årsmöte, ofta händer
dock att detuppskjutestill april,

Före d. 15 mars gör studie-
cirklarna sista bokrekvisitioner
för arbetsåret. B,ehvisitioner
ställes till A. B. F., Brunnsvik,
Söruib.

4S

5M
6T
70
8T
9F

10L
11 S

12M
137
140
157
16F
L7L
18S

19M
207
2ro
D'T
23F
24L
25S

26M
277
280
297
30F
3tL

6.

t.

-7 -
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31.



-8-

4:de
rnåna"

den

APRTL I9I7

30

dagar

1S

2M
3T
40
5T
6F

7L
8S

91{

107
1lo
t2'f
l3F
14L
15S

l6M
t7T
18o
t9T
20F
21 L
225

23\I
247
250
26't
27F
28t,
29S

30M

Polmsöntlogen
Harultl I u 5.zsf
Grrdnrund <.fiarmast
l-ertlinand
Ambrosius d t.5.2 I
Nanna

Lrilngfretlogen
Vilhelrn
Ingernund O 2.+s e

Pliskdagel
HerntninE 2r n.9.0 e

AnrrnndnCPå,sk

Minneslisto
Senast d. 1 avlämn. revisions-

berättelser över kyrko- o. skol-
rådens räkenskaper till kyrko-
stämmans ortlf.; rästlängd å
oguldna kommunalutskylder ut-
skrives och överlämnas till kro-
nofogden.

Soc.-dem. partistyrelsen har
under månadens lopp årsmöte.

Ungdonrsklubbar ral'portel.å r
före d. 15 till C. S. över l:sta
kvart:s arbete; alla sknlder för
Storml<locran, litteratur m. m.
iusärrdes till förbuudsexpedi-
tionen; klubbarna rekvirerar lit-
teratur för försäljrring 1:sta maj
och fölbereder sig för sommar-
agitatiorron.planlågger clen m.m.

Ulgdomsförbundets distrikt-
styrelser planerar somm aragita-
tionen för rlistrikten och del-
ger klubbarna förslag därom.

Före d. 30 april sänder.Ä.
B. F:s strdiecirklar slutrappor-
ter och bibliotoksreclogörelser
till centralbyrån.

Den 6 kl. 8 fm. avslutar re-
tlaktör I. Oljeluntl sitt fängelse-
straff, som påbörjades den 21
mars 1916, och återbördas till
friheten. O. har då varit fängs-
lad 12 mån. och 15 dygn. Denna
frigivnirrg un,ler för'utsättrirrg
att inget särskilt, amnesti, res-
ning i målet el. dyl. inträffar.

Otto
Ingvar
ulf
.l ulius
Artur
Tiburtius

I e. Pisk
OIivia
Patrik
lll ias
VaLlemar
Olavus Petri
Arnalia
Anselrn
e. Prilsk

Albertina
Georg
Vega
Nlarkus
Engelbrekt
Toresia
Ture
e. Påsk

Tyko
Mariana,

j n.3.of

O 9.12 e

Q u.4.ar f
( niirmast
C u.4.2of

f3.re

4 n. 8.zs e

b n.2.rzf

o 6.22 f.
(.fid.rmast

-9-
APRIL 1917

q

4.

18.

21,. ___-_____-__

22.

26.

c)Q

29.
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5:te
måna-

den

31

dagar

1T
20
3T
4F
5L
6S

7M
8T
90

107
11F
T2L
13S

14M
15T
160
t7T

18F
19L
20s

21M
ttn
230
247
25F
26L
275

28M

297
300
317

I Valborg
i Filip
i Göta
I Monika

Gotthard
4 e. Pösk
I Sigrnund
] $ustava

Äke

MAJ
V n. l.4le

cl u. 3.az f

O 3.+s f
?a n.7.sz e

! n. l.rs f
( ncirmast
O 2.48 f

Jonatan
Esbjorn
Märta
Charlotta

Bönsöndcgen
Linnea
Halvard
Sofia
Hilnra Q n.8.++ e

Kristi hirnnelsf..d.
Rebecka
Erik
Alrik d 1t.2.+a t

6 e. Påsk. 2 llönil.
Karolina
Konstantin a 7.47 I"

Henning
Desideria Z, u.2.st t
Ragnvald
Urban
Vilhelmina

Pingstdogen
Blenda (.firirmast

Annandag Pingst
Ingeborg 9 n.O.rs f
Baltsar O 0.94 f
Fritjof
Isabella

'-glT Minneslisla
Selasi d, 15 avsl. taxerirrgs-

rråmnderna (utom i Stockholm)
sitt arbe{,e; under mårrrdeu hål-
les i stad, där stadsfullmäktige
ej finues. årcts första allmänna
rådstuga; hålles årets förstr
ordinarie kyrkostämma.

I Uåtles 1:sta mai-demonstra-
tionerrra; senast d, 1.i insänder
l<ommunknssörelna [i]I distrikts-

] kassörerna kvartalsavgift.
I Ungdomsklubbarna påbörjar
snarast som maragita l,iorren; för-
bcretler midsommar- och arrdra
som ma rfäster; rekvilerar sena sI
11. 3l Stornrklockarrs midsom-
m&rnulnmer; redovisar. l:sta
majnumret före mån. ulgång.

Den 6 maj kl. 8 fm, avslu-
tar riksdagsman Z. Höglurrd siti
fångelsestraff på 8 mån, och
ålerbördas till friheierr. Hög-

]Iund har då varil, fängslad se-
I dan rlen 22 mnrs 1916. sålcdes
l3 mån. och 14 dagar. Denna
fligivning undor förutsåilning
ått rcsnirg i måIet icke karr
vinnas, amnesti lämnas cller
anlat oför'utsett inträffar.

-11 -

MA.I tgtT

20.

22.

i

,-t
I11.

12.

2i,

29.

14.
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6:te
måna-

den

130 Aina
14Tl Håkan
lSFl Justina
16L Axel

17 S 12 e. Tref.

l917
Minneslista

Il,östlångclen för val till and-
ra kammaren nppråttas grun-
dacl på förhållantlena clen 10;
taxeringsnämnderna i Stock-
holm avsl. arbetet senast cl,15;
taxeringslängden hålles å kun-
gjorcl titt och plats av komm.-
stämmans ordf, cle skattskyl-
diga tillhanda; röstlångden för
val till 2:dra kammaren upp-
rättas d. 25; f.öre d. 25 säncles
underr'ättelse till varje person,
vilken icke är upptagen som
röstberättigad; senast d. 30 bo-
talas förlidet år påförda pen-
sionsavgifter,

30

dagar

IF, Nikodemus Q n.9.as e I

2 L' Rutger ' 
,,

3 S lTref.-sönilagen
llngernar

.l UNI

4lVI Holurfricl ca u. 1.88 f
5Tl Bo O2.7 e
60 I Gustav
7Tl Roberf
8F Salomon ( nd,rmast
9Ll Borje 4 u. l.sr f

10S ll e. Tref.
Svante

11Ml Bertil
12T I Iiskil

I Torborg
18M Birtrn
19T Germund
200I Flora
2ITI AIf
22 F I Paulina
23L Adolf

O 7.Be f
J n. 11.rae

Sommarsolst.
21 u. l.t I

O5.se
! n.10.17e

^ I Serras[ d. l:sta juni insänder
$ n. 10.13e ]] pnltidistriktens kasrör'er hvar-

talsavgift till partikassören.
Senast ri, 15 bör ungdoms-

klubbarnn ha allt klart till even-d u.7.zz f 
]] ;;;lt;';,d.ämmarldster: affi_

O2.z e jj scher uppsatta, litteratur hern-
tagen o. s. v.

245

25M
267
270
28'.1'
29F
30L

I e. Tref. Cfiiirnmst
Joh:s Döp:s drif
David
Rakel
SeIrna
Leo
Petrus
Elof

1.

JUNI

3.

t-

6.

q

72.

13.

- 1ll -,

l9r 7

16.

18.

19.

21.

22.

io.

24.

25.

26.

6)t

28.

29.

30.
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7:de
rnåna-

den

30M
317

C 7.4o f
! n.8.zz e

1S

2M
öa
40
5T
6F
7L
8S

9M
107
110
t2T
13F
14L
15S

16M
177
180
197
20F
2IL
tta

23N[
247
25o
267
27F
28L
29S

4 e. Tref.
Äron

I Rosa
i a,,,rn"u
I ul"ikr.

l\[elker
] Esaias
I Ktu"
6 e. Tref.
Kjell
(iii ii l,l r

j enund
Eleonora
Her n r:r rr

Joel
[.'olke

i6 e. Tref.
Ragnhiicl
Ileinhold

I ,llexis
lFrerlrik
I so.u

llargareta
Jo hanna

7 e. Tref.
I\Iagtlalena
llmnrr.t---

I Krrstlna
i Jakob
I Jesper

Marta
I Botvid
8 e. Tref.
Olof
Algot
Elin

fiir rösträtt,, om anmårkning
nrot t östlärrgden framställts;

B Bönrl. I senasf d. 15 skall, om fog finnes,

JULI 1917

12 d. 15 skall eventuell an-
mårkning mot röstlängden

2i rr. 0.0 [ ll skrift.ligerr ingivrs till lr]rämrr-
dens orclf. eller magistraten; in-
till d. 1ö inbetaldn skatterestan-

O l. t z c l] tier cJ ler åtelbci r lrl kostnr<l
! n. {).zO e ll för sjukn och fatligsård mnd-

påförd taxering och pensions-

e n.9.nz s ll rvgift överklrgrs hos X. B.' Serrastd.lSskallS.D.U.-klub-
cl rr.0.ZO g brrnl rappoltcra till C. S. för
ö q.O i 2:dra kvartalel och iill D. S.

llirnesl ista
Q n. l0.o e , l-10 tlennr nrårrad hålles
{ g...9.,c l'. 

li fOrte,.knirg över pcnsiousav-
ö,[iarmastllgiirrpiii iis. rirrgangris ror arr-
\J,o1'nt' , märrhoten; 3-9 skall den po-
O l0-41 e), 

]] titi.r" rösttängdcn vrr.a frim-t\ nnt'masr yl lagd för gr.arrskrringl före kl.

, redovisas före rnånrdens ut-

ä{iilii 1T f lt :q i, I : " 
ul lt. l,:.l,llll " l.-,.":

för l:sta halvåret; Stormkloc-
kans midsommar'-numm el oclr
annat, som erhållits från C, S.,

årsmöten och nyväljer halva
styrelsen.

* t5 --

aIULI 1917
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8:de
uråna"
den

31

dagar

10
2T
3F
4L
5S

6M
7T
80
9T

10F
l1L
12s

l3M
147
150
16T
l7F
18L
19S

2ONI
21'.t
220

24F
25L
26S

27\l
287
290
307
31 F

Per
Karin
Tage
Arne
e. Tref.

Ulrik

AUGUSTI I9I7
Q n. 9.t e , Minneslistn

(S'Å',t;nio* 
,, Senrsr d. l0 avsl. prövnings-

>,;'i ' ." ^ li nämnderna (utom i Stolkhotrn)v u'rr'iur" sinarrbetenis€rrrsicl. Iäskall i
l] Stockholm taxeringsliirrgderna
ll överlämnas titl överslåthållår-
] ämbetet; serrnst d. 3l fijre kl. I2
jl skall i Stockholm klagomåt

4rr. l0.f Zell över laxcringsrrämnder.nas be-
O 8.SO e ] slut ingivas till överståthållar-

ll rimbetet; för särskiltla velk-
I siällighetsbestyr uisedda sty-
l] 
relser överlämnar till kommu-

t u.2.Sz, ll 
nalnäm'rd-err sina specialförslng' över utgiftenrr för l9lZ.

] Senast d. 1b insänd. albetare-
ll kommunernas knssörer kvar-

g n. g.r z e ll 
trlsavgift till distriktskassö-

öz.zr. l'"T1' .7 t 
""---^ -^,1, Iiekvlrer&s litteratur från\l tlLLl"tfLUSL | -ll -t'rams förlag; senast d. I insän-

_ ll dec till Frams förtag förstag
6l u.11.aee till ändrirrgar oehtilläggi rFottl

I kalendernr-
ll nu tot 

"tu 
bildningsutskotten

llförberedr virrterns arbete, re-
Z.t,9.Zt e kvirera föreläsrringskurser från

]a.B.F.o.s.v.
O 8.8 e l] e. S. F:s representantskap

ll sammanträder.
ti
il .. .. ... .. ..

! u. 1.++ f ll

Sixten
Arnold
Svlvia
Roland
Lars
Susanna

l0 e. Tref.
Klara
Hillevi
Ebbe
Stella
Ilrynolf
Verner
llelena

11 e. Tref.
Magnus
Bernhard
.Iosefina
Henrietta
Signe
Bartolomeus
Lovisa

12 e. Tref.
Östen
Rolf
Augustin
Hans
Albert
Arvid

7.

_\7 *_

AUGUSTI 1917

i Itl

oa

26.

27.

28.

29.

31.
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SDPTEMBER 1917
lLl Sarruel ( ntirmast
2 S 113 e. Tref.

.fustus
3Mi Älfhild
4T I Moses
5O I Adelå
6T Sakarias

9:de
måna'
den

Tekla
24M Gerhard

7F Regina
8Ll Alma.
9 S 114 e. Tref.

I Augusta
10Ml Tord
11Tl Daenv
12O Tvia"
13T Arnbjörn
14F Tda.
15L Sigrid
16S 116 e. Tref.

Eufemia
UMI Hildegard
18T Alvar
19O !'redrika
20T Agda
21 F Matteus
22Ll Maurits
23S 116 e. Tref.

Q8.st

4 u.8.zr e

! u.0.ra f

(.fjiirmast

O 11.28 f
Q n. 6.39 e

6l u. 1 1.+a e

Höstdogjdnxn.
o 6..11 f
4 u. 7.zo e

! u.0.+ f

( ntirmast

Q 1.zo e)
Y n. /.2r e
6/ u. 11.+o e

25T Sienild
260 Enar
27 T Daemar
28F Leinart
29 L Mikael
30 S 17 e. Tref.

Mi kael ssönitaeer
Ilelge ö g.ar u

30

dagar

Minneslistt
Samtliga landsting samman-

träder. Dessa väljer i tur och
ordnirg ledamöter av 1 kam-
maren; städer, som ej cleltager
i lantlsting, viiljer, då de är i
tur, Iedam. av 1kamm.; uilaler
månarlen hålles på åtskiiliga
platser uppbördsstämmor för
inbetalning av grundavgift till
pensionsförsåkring ; kommunal-
nämnden uppgör utgifts- och
inkomststat för 1917.

Senast 1 insänder partidistrik-
tens kassörer kvaltalsavgift till
partikassören.

Från Frams förlag höpes so-
cialististisha böcker och bro-
schyrer att läsas under höst-
kväIlarna.

Upptager studiecirklarna ar-
betet och bildas nyal senast
d. 30 sept. ilsÄndes rapport till
Centralbyrån,Brunnsvik,,Soraa'Ä:.

Före månadens utgång för-
rättar rikets samtliga 56 val-
kletsar för en ticl av 3 år val
av ledamöteri andra kammaren.

7.

1.)

j3.
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t7.

18.

19

20.

21.

22.

24.

25.

26.

27.

Otl

90

30.
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31

dagar

OKTOAnR 191?
Minneslista

Hålles k ommunalstämmor för
faststäliancle av 191? års ut-
gifts- och inkomststat och be-
slutas om hundskatt; hålles
kyrkostänr mor för fastsiållande
ay 1917 års stat för kyrka,
skola, församliugsbibliotek m.
m.; vart 4:de år (1916 o. s. v.)
väljes rgod manr för tillsyn
över förmynderskap ; upprättar
kommonahämnden uppbörds-,
debitorings- och röstlängd; före
cl. l5 skall folkskolestyrelsen till
statlsfullmäkti ge avgiva förslag
till 1917 års utgifts. och in-
komststat för folkskoleväsonclet
och barnavårcien.

Studiecirklarna rekvir. böcker
m. m. hos A. B, F:s Central-
byrå.

Före månadens utgång bör-
jar klubbarnas vinterarbete
efter av styrelsen uppgjord
plan; beställningar å rFolk-
kalendern> sändes in till Frams
förlag, varvitl också annen lit-
teratur rekvirerasl redovisar
klubbarna alla skulcler ti}]
{örbundsexpeditionen, insänder
rapporter till D. 8. och C. S.
över Sldjo kvartalets arbete.

Q n.5.ss e

sau.11.aa e

O l1.ra e
4 u.6.zs e

(fid,rmast
! u. 11.2 e

4 Bönd.

Q n.5.zs e
O 3.+r f

cl u.11.+r e

O 3.ss e
?4 tt. 5.2+ e

l( narnr,ast

l

t u.l0.r+ e I

IO7.tsf I

lMi Ragnar
2T Ludvig
30 I Evald
4Tl Frans
5 F Bror
6Ll Jenny
7 S 18 e. Tref.

i tsirgitta
8M Nils
9T] Ingrid

l0O I Helmer
1l T Erling
12F I Valf rid
13Ll TeoffI
14S 19 e. Tref.

lManfre,l
15Ml Hedvig
16T Fingal
17Ol Antoinetta
l8Tl l,ukas
19 [' Tore
20Ll Kasper
21 S lg0 e. Tref.

Birger
22Ml Seved
23T I Sriren
24Ol Evert
25T Inga
26F Amanda
27L] Sabina
28 S l2l e. Tref.

I Simon
29Ml Viola
30T I Elsa
3t o I Edir

3.

11. ----_____-,:-_--___,_ _ _ -_ __ __127.

1c)

16.

31.

*2t_

OKTOBEn tgtz
t7.

18.

19.

20.

21.

22.

oo

24.

25.

26.

28.

29.

30.
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11:te
mzlna-
den

__s::S
.=--.=-----==-=*-> .-

:-_--. <-i. 
_ 

-j

1T
2F
3I,

4S

5M
6T
70
8T
9F

10L

11S

12M
137
140
157
16F
17L

18S

19M
207
2to
23F
24L

25S

26M
277
280
297
30F

NOVEMBER 1917
Alllielgonad. Q n.5.r e
'I'obias
Huberi

22 e. Tref. Ällhelg..sönrI.
Sverker clu.l1.eoe
Eugen
GustavAdolf O 6,+ e
Ingegeld
Vendela Kfidrnr,ast
'Ieodor 2r u.4.to e
Martin Luther

23 e. Tref.
Mårten
I(orrrad ! u.9.rs e
I(ristian
Enril O 7.zs e
Leopold
Edrnund Q n.5.zo e
Napoieon

24 e. Tref.
Magnhild
Elisabet I t.7l.zz e
Pontus
Helga C 11.2e e
Cecilia
Klemens 2r u. 3.rz e
Gudrun ( niit'ntast

2ö e. Tref.
Katarina
Torkel
Astrid ! u.S.zo e
Malte 07.41 e
Sune
Änders

Minneslisto
Mellan d. 15 och årets slut

skall mantalsskrivning förrättas
i hela riket.

Senast cI. 15 insänder kom-
munkassörerna kvartalsavgift
till distriktskassörerna,

Insändes beställningar å
>tr'olkkalentlorn> till Frams
förlag, valvirl också anuan li{,-
teratur rekvireras; efterser ung-
clomsklnbbarnas styrelser, om
klubben under året sålt för 25
kr. litteratur (minimnm) fråu
Frams förlag; rekvirerasStorm-
klockans julnummer före den
15; förbelerles eventuella juI-
fäster; tillsättes prenumerant-
samlare å Stormklockan.

1.

6.

9.

10.
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NOVEMBER 19I7

77.

20

21.

25.

27.

29.
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den

\t 
". 

\' l, / ]-/3

: --f \=:
klrå-=
lL^ )\7---a' 31

dagar

7L
2S

3M
4',|
50
6T
7F
8L
es

10M
117
12(o
137
14F
15L
16S

l7M
18T
19c)
207
2rF
22L
23S

24M
25f.
260

277
28F
29L
30s

31M

IDECEMI
Oskar I n.5.ss

1 i Ådventet
Beata
Lydia
Barbro c/u.11.ra
Sven (Kficirnxat
Nikolaus O 3.r+ e
Ägaton
Virginia ?+ n.7.ag:

2 i Ädventet
Anna
MaIin
Daniel
Alexander ! u.7.ro r
Lucia
Sten O 10.12f
Gottf rid

3 i Ädventet
Ägsar Q n.6.+r t
Inge
Abraham C. nih,mas
Isak 6/u.10.5+r
IsraeI
Tomas O 7.7 t
Natanael V,intersolst

4 i Ådventet
Adam 2r n.6.zs I
Eva
Jrrldagen

Ännnndag Jul
Stefan
.Iohannes ! u.6.ro r

Menlösa barns dag
Åbel O 10.52 f)

iöud. e. Jul
Set
Sylvester

ER 1917
Minneslistt

Hålles 3:dje ordinarie kom-
murralstämma, varvicl genom
Yal besättes befattningar, som
vid årets slut blir lediga;
hålles 3:djo ordiuarie kyrko-
stämma, varvid, rIå mandatti-
den utlöper, väljes diverse
befattnilgshavare; jnsteras å
kommunalstämma clebiterings-,
uppbörds- och kommunalröst-
längcl, beslutas, å vilken dag
ordinarie kommunalstämmor
hålles följande år; förrättas i
stad (utom Stockholm) val av
stadsfullmäktige vart auat år;
i stad, där ej stadsfullmiiktige
finnes, hålles allmän rådstuga;
i alla stirrlor fastställes utgifts-
och inkomststat; senast kl. l2
d. 31 skall till kammarrätten
stållda besvär över prövnings-
ruämndens beslut lämnas till
K. B.

Senast ci, I insäncler partidi-
striktens kassörer kvartalsav-
gift till partikassör'en; prenu-
mereras på arbel,at etidnin-
garna,.

Köpes >Folkkalendern> och
anrran jullitter.atur frå.rr Frams
förlag; prenumereras på Storm-
klockan och Politiken för 1918
Senast d. 1 5 skall all a förberedel-
ser till jul- och om möjligt även
till nyärsfästerna vara klara.

r
-25-
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18.

19.

2t.

22.
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Statistiska uppgitter om Svenige.

1) Itthets indelningar (vid 1910 tus börjåtr).
L5tr ljxmlc Stoclrholms- övrrståihålhrskap) 25: srldor l0l : köningrr 40; landskommuncr

(från\ctt köpiDgar) 2,t7i; fögdoricr 117; länsDunsdi5[rikr SiB.-
Hovrätier 3; domsagor 122; tingslag 216.
Stilt 12-; -prosterier (kotrtrakt) 188; prstorat (u_tom hov- och garnisonsförsomlingar) 1,402;

srodsförsamljngor 140; Landsförsamlingrr 2,J00.

2) Rihsdagsmänners antåI.
I Första hammaren 150; därav vålda rv landsting 130 och av vissa ståder 20.I Andro kammorcn 2J0, valdå i 56 valkretsir.

3) Folkmängd (vjd l0l6 års börjanr.
I hcla riker b,;t2,?4{); drrav mrnkön 2,zc4,si2 och kvinnkön 9,918,t88; I londsbygden

4.126.868 och i stJdcrnr t,58i,b72.
I Sto,ckholm 398.633_; Cörpborg t8-6ril65: Nrtmö l09.S7t: Norrhöping 5;.t07i 0ävte 3C,49t;IlSlsingborl 3i.407i Orcbro 33.792: EskilsluDa 20,6t6; KnrlsArcnr 28.536: Jönkönins

2-8.390i LIpps^Lo 27.9t6r t,inköpjng-2i,oCJ: Våsr.råi 24,40J: Borfrs za,rZ;-i,ni'iiiutini
Halmstad 18,283; Karlstad 18,222; Sundsvall 16,ZZ{; L;ndskronr rO,Zit; itatmartO,taO.

Länens folLmlhgd och areal (land och vattetr):

Areal ] Fottr-
Kv.-km. ] måugd

Folk-
mängd

-27 -
12) Il,il(sBtat (ber:iknad Iör år 1917) m. m., i ltronor.

Inkomster: egenUiga inkomster 246,621,300 (diirav mantalspenningar 850,000, skatt på itr'
komst, föimögenhet och rörelse 89,350,000, tullar och acciser 148,950,000); inkomster ev
ststens produktive ionder 65,618,000 (dårav nettobehållning ev stotens alldrsverksamhet
5?,543,00-0); andel i dksbankens vinst fö! år 1915 8,120,000; i anspråk tagna kalital-
tillgångar 22,321,500; länemcdcl 104,314,300, Summa 446J995,100.

Utgifbei: verkligc statsutgifter 350,852,s00 (därav ordinade anslag 183,681,220, extra oralinarie
anslcg 110.036,åli, riksdagskostnåaler m. m. 1,628,000, råtrtor å ståtsskulden 40,482,400,
engångshostnader Iör förs-varet 15,024,965); utgilter för kepitalökning 96,142,200 (dä,rav
föf statens affårsyerksamhet 65,555,200, statetrs utlåningslonder 11.960,00, ovbet&lning
ay statsskulden 4,9?7,000, statsverl{ets Iond ov rusdrycksmedel 5,000,000, kostnader för
toboLsmonopolet 8,6å0,000). Summa 446,995,100.

BeviUning (år fgf5) av fast egondom 462,821i av inliomst 1,363,603. Inhomst- och förmö-
gpnh.lsskatr (år l9l5) 42,935,238.

Statsltruld (nr 1915.) 812,608,s66. Ståtens tiUglngar (år 1913) 1,927,451,433, eftet avdrag sv
statsskulden 1,304J890,861,

I3) }(ommunernas fftranser (år l9l3), i kronor.
Irnclskonnuner"e: Inhomster 64,221,418j därav kommnnclutsliylder 41,658,879. Utgilter

$4,810,895; dlirev för kyrhliga ändas&l 11,546,352; Iolkslrola 29,088,8?2; Iattigvård
16.0rC.769. - Tillgångar: t;7,4t0,929, Skuldor ;3,;43.0;7.

Stad.shonnurlerna: Inkomster 112,323,490; dlrav kommunaluiskytder 5?,226,359. Utgifter
153,969,166; därav lör kyrkliga åtrdamiL 5,140,???! undervisning 18,3s4,370; fattigvård
12,066,114. - Tillgångar 756,521,808. Stiulder 548,666,170,

Lallclstingen: Inkomatei u,780,?s4; därar landsiingsskaLt oclr sjultvårdso\gift 7,2;5,241'
Utgilter 17,085,238; dårav lö! hälso- och sjukvård 12,?28,997. - Tillgå,ngnr 50,059,360,
Skulder 22,411,285.

11) PostsDarbanken och sparbanker.
Posisparbanksk-ontor (tu 1914) 3,129; niiböcker 5i8,2?li irmestSende bellåUtring 44,850,?71

krolor.
Sparbanl.er (år 1911) 443; avdelningshontor 455; hvarstående insättarc 1,755,009; deras

behållning 986,689,261 lilotror ; sparbankernas londer 84,504,142 lrronor.

... I ere".t

^v,-[m

398,039
222,018
132,400
183,839
300,r65
219,895
158,506
227,622

55,451
150,055
234,9S4
475,893
147,296
406,112
292,577

241,026
28O,447
212,t13
162,174
242,ts49
260,586
259,826
r94,541
170,299
17 4,227

Sksraborgs län . .
Yärnl&nals län
Örebro Iån, .
Våsfmånlands lån.
Kopparbergs lätr
Glivleborgs lån.
Våstcrnorrlatrds Ilin
Jämtl8nds län
Väsierbottens lån
Norbottcns lån.

Vänern Vättern,
IUålaren, Hjålma-
ren....

SuDma

1917 års marknader.
Beteckningar.

* beteoknar marknader, sorn pågå längro än en dag.

t betecknar de lrimarknaaler, å, vilka (ungl. trIaj:ts Befollningsha\'&rdc uppgivit beil'd-
ligaro kreaturshatrdel dga Ne,

(kr. m.) betecknar m&rknsder, som äro f,vsealda ellenast för h&ndcl med kreatur, lant-
'mannåvolor och alster av inhemsk husslöjd.

Länen, itrom vilLa merknoalerna å landct hållas, ä,!o så lörkortade:

... -4) Irolkmängdens förändringar (ör l9l2).
Vigdo par 33.149; d'rrv intör borgertjg mTndighc[ 3.502.
Upplös"la äl{tenskxp 25.396: ddrav"gnn;m dOO"ä Z;,fr; och genonr skilsrnåssa CSg.

-Lovandc 
todda barn 1J2.868i diirov oIl(e 20,3i9.

Dödfödda barn 3,322; dlrov oIkLe 640.
Döda porsoncr (dödlödda oj inrtiknadc) ;9,24t.
Emigronter I8,il7; djirxv iiit Förenra Sla(ernr j3-938.
Immigranicr (intlvllrdo) 8,296i därav från Förpn{a Stxlerna 4.681.

^^.Fötdnclri"gar (i runda tcl) år 1915-:-vigda pa} 38,100; ievande födda 129,000; döde83,400; omigranlcr ;.000: immigrentAr C,800. 
"

5) Areal, i kvadratkilometer.
Hels rjkct.448.09l; därev land 4t0.353 och vatrcn 87,738.
AogåeDde liinens arcå1, sc ovanstående ixbell.
_ 6).Jordens fördelnlnE (år l0l4). i hpkr0r.
Trådgård 46,?3u ; åker 3,?08,958 ; iiirg (naturti!; l,3J9,B8l ; skogbtiratrde mark 22,864,4 7B ; annanul mcrk 13,530.8 I 8. lleta ij govi-ddcn (urin vr r ien|tt,Ol5,f CO.

.,.. .7). Åkerjordens anrändning (år t9l4). i hel(tcr.
Hösts^d,d 

_4^91,059-; !årstråsäd 1,ti?,S70; bäljvåxter å?,t87; potatis 151,864; andr& roUrukterl0_4t619;..s.påLådsväxter 1,960; gras o;h enclre'fod'eri'axter i,lr3,rsi; nncrivuiii-f'ag
1,542; trädo 314,143.

8) Skörd (år lg15). i deciton.
Vcte 2,405,720; råg 5,870,18u; korn_9,_108,490; Ievre 1B,ZSB,92O; blandsfid 9,689,?00; årter3t2,8J0: bön0r10,400r victrer ll0.35o; potnri. ii.lri.siöl"o.Lirläiö, z,zoo,lao; toa"rrot_Irukter 27,38J,650 ; hö 49.970,?t0 ; hctm' 4t,6tb,7;u.
,....9., Xreaturens antal (År l9r4).
Häster 602,013i oxsr 184.000: iiilra} 51,46S; korl,845,9g9i ungtötr29,Bg3; fÅr998,481; getter77,174; svin 1,014,C83.

.., lo) Vägars länEd, i kilornejer.
1\,1::ljtjna YäCtrr A.landcr (år l9t3l 62,å2t; .allir,rv hndsvtgar lg.00t; bygdpvrignr 4J.520.Jarnvågar (är I9l5) li,0l7; diiray srårens jårnvägrr 4,98J; "oskiladilifivlgai ro,orl.

^ 
I,l-) l'artyg, orn 20 brutloton o.h däröver får 19lg).öegerlarlygs antal J.J09 om t77 Roe bruttoron. Ångfarlyås onreL l,gt3 om t,O2C,l99 brutlo_ton och 560,939 hkr.

Ctb. Göteborg och Bohus. I Krb. Kronobergs.
Hal. Hallands. I Krs. Kristianståds.
Jle. Jönköpings, I Nbt- Norrbottens.
Jtl. Jämtlånds. I Sdm. Södermonlands
Klm. I(almar. ] Skb. Skoraborgs,

Vbb, VdsCerbotl,ens.

I Vdl. väflnlands.
Ävb. Älvsborgs.

] ösl. östergötlands.
Örb. Örebro.

rtanu&rl.
Filipsled (b[sl- o. Lr. m.) | Lyckscle*, Vbt. l0 Åsele (lryrl(oplats)* Vbt.

den l0 I sålfle l(öping (hås{- o. kr. I örebro+:.r
Korlstod (hls(- o, k. m., 18 L m.r, Vml. I I

Februari,
ArieDlos*. Nbt. . den ? | Hovo*+, Shb. . I Uppsalr (häst- o. kr. m.)
Bräd'gåid iStr;mssocken L Jo"kmbck?. Nbt. I ttixjö*

(kr. m.)*, Jtl. 8 I

lIars.
Buc(rnsk(kr.m.),Vbt.den 23 Lund (kr. m.). 2l Nybyn (Nysätra), Vbt
Eskilsluna rbds[m.) 30 Lvcksrle-, VbL ? I Palsboda (kr. n.), Orb.
Falköninq 30 llsbult (l(r. m.), Jlel. g Skara (htist- o. kr. m.)
CölinÄstorD. Ävb. 30 ,\ltrrieståd 2l Timmexsdala(kr.o.),Skb.
K:illoöerci'irrnvägssltr!. trlplleruds kpe (kr. m.), I Yara kpg (htistmarknod).

(bäst- -0. lir. m.), Klm. 20 Ävb. 2? I . Skb.
Lidköping (kr. m.) . 20 lloholms jirnYågsstat;on Ostersund (kr. m.)x
Ljuogby (kr. m.). Krb. I (kr. E.). Skb. 14 I

t Å ,t"-*Ln&il lörekommer även h$sul&Ddel' )

(;

14

16

16
15

l4
l4

138

5,313
6,811

11,019
11,522
s,910

11,540
3,r60
3,015
6,456
4,833
4,92r
s.047 i

t2,725

\-.



Aryik& (häst- o. kr. m.) deu 5
Aske$und (hr. m.),r . 17
Björköby iärnvägsstotion

(kr. m.), Jkp. . 13
BurserTd (kr. m.), Jkp. 13
Enebscl(ent, Skb. 18
Figeholm (kr. m,), KIm. 27
Gnesta (hä,stm.), Sdm. . 3
Grånna (kr. D.) . . 26
Gråstorp tkr. m.), Skb. 4
Gunnarp (kr. m.), H&L B
Halmstod (lc. m.) 11
Hjo (kr, m.)+ 20
Hulret (kr. m.), Krb, . . 25
Kalmff (hästmorknad) lå
Karlsted (bäst o. kr, m.) 25
Kris[inehamn (häst- o. kr.

rn,) . . 11
Lomhult (kr. m.), {rb. 1l
Lerbäck (l{r. mJ, Orb. 3
Litrköpitrg (häst- o, re-

montmorknad) 10

Eksjö (kr. m.) . , den 4
Gårdspå,nga fkr. m.), Klo. 4
Jönköping(kr.m.). . . 25

Älgutsrum+, Klu. . den
Borgbotm tkr. m.) . .
Brobv, Krs,
Eriksmå,ls (kr. m.). Krb.
Gislaved (kr. m.,, JkD. .
Jämfors€n (lir. m.). KIm.

[iYikt, K$. . den

Askersund (kr. m.) den
Dä'lesjö (kr. m.). Krb.
Grästorp (kL m.), Skb.
Hä,lsingborg(rem.-m.) .
lngatorp (kr. m.), JkD.
Lamhult (kr. nJ, Kr-b.
Moh€da (kr. m.), Krb.

-28-
Aprtl.

Lund (kr m.)
Låilgaryd (kr. m.), JkD.
trlolltorp (kr. m.), Sl(b. -.
Norrköping ahästm,)
Nlshult (kr. m.), Jkp,
Nåssjö {kr. m.) .-
Nöttja Ajguisgård 0.r.m.).KIb. . .
odensbacken (kr. m,). örb.
Rcbbalshedo (håst;nrk-

nad), Grb. .

RsmkYillc (kr. m.), Jkp,
Ryd (lrr. m.t. Krb, . ,
Rydoholm (Jrr. m,), JkD.
S{ndheDs jI}nviigsstsi.

ikr. m.), SI{b.
Skillingaryd !kr.m.). JkD,
Skänninge (h1sr- o. rä-montmerkn,). .
Skövdts*.
Stockaryd (kr. m,l. JkD.
Strångsered (kr. ni.t, Ävb.

Maj.
LadugÄrdsgärdet vid

Slockhol$ (kr. m.),

etunl.
Ljungby (kr. m.), Krb. .
Ilörbylånga (kr.m.). Ktm.
Sondbems jtirtrvägssiat.

(kr. m.', Skb. -.

Såndsjö (l(r m.). JkD.
Skara (häst- o. kr.;.)

ilull.
Malmö (ullmarkn,) . .

Åugustt.
Rabbelshedo (hästn.).

Gtb.
Rockneby (l(r. m.). Klm.
Sendsjö+,Jkp....
Sktianinge*f
Unnaryd i X{o hd,r&cl (kr.

m.), Jkp. . :

Septemtrer.

SvenljuDga, Ävb.
SäItlc köping (hil,st- o.

kr. m.), Vml. .
Tidqholm thäst- o, kr. m.)
Torup (kr. m,), Hal. . ,
Tronemo, Ävb.
Tranås kpg (kr. m.), Jl(o,
Triidei, Ävb. .
Törebodo (lräst- o. kr, m).

skb. . :

Vilrberg (kr. m.).
Vegby Yttergården tl(r,

m._), Avb.
Vislande (kr. m.), Krb.
Vittsjö, K$,
Västerås (h{stm.) .
Ås (kr. m.), Jlp.
Åsen (kr. m.), Sdm.
Åtvidaberg (kr, m.), ögl,
Orebro (häsh o. kr, m.).
Osterbymo (kr. m,), ögt.

Moheda (kr. m.). Krb.
4 | Ulricehamn (ki.'m.)

I

29 Vetlande (kr. m,) Jkp, .8 Vireda rkr. m.). JkD. -. ^
I Yrutstorp rkr. m.l. örb.6 Våxtorps by (kr.m.).Hal.

21 | Värnemo (kr. m.). JhD, ,
15 lYäxjö (kr. m.) ': .'.

3 | Syenljung& (kr. m.), Ävb.

VeUåDda (kr. m.). Jkn-n'ils:': 
.or. 1ri: T):

Vrigstrd, Jkp.
o"*',T" n:-:r1t (u.' 

T'l

Torsö (kr. m.). Skb. ,
Tronemo. Ärb-
Tränös kpg (kr. m.), Jt(p,
Törebod& rhäsi- o. kr. m.).

skb.. . ':
Ulrika (kI. mJ, öcl.
Våm köping ([äsrm.),

SIi b.
Virselums by (kr. m.):

Klm.. . .:
Vlslenda (kr.m.). Krb, .
Vrå (kr. m.), Krb.
Våxtorps bv (kr,m,). Hal.
Vfirnamo (kr. m.). JkD. .
Vtisterås (remontm.) -.
Arj[ng (häsL o. kr, m,),
- Vml. .
Äsen (kr, m.), Sdm. .
Åtvidaberg (kr. m.), ögl.
Östersund (Lr m,)* , .

Älgutsrum (kr.m.), Klm.
den

Bellö mo, Jkp.
Björköby jämviigsstetion

(hr. m.), Jkp.
Burseryd (lir. m.), Jkp.
Dädesjö (kr, m.), Krb. ,
EJsbergs Sanna (kr, m,),

Orb. . .
Eksjö (hr. m.).
Enebochent, Shb.
Falköpitrgl.
Getterum tl(r. m.), Ktm. .
Gnesba (Låstm.), Sdm.
Gr1nna (l(r. m.) .
Grästorp (kr. m.). Skb.
H&llsbcrg (kr. m.), örb.
Ealmstad (kr. m.)
Hjo (kr, m.)*
Hjortkvarns järNS,gssta-

tion. Orb. - -
Hultslred (hr. m.), Klm. .
Höllestrds jtunvdgssta-

tion (l(r. m.r, Osl. .
Järnforsen (kr. rn..), Ktm.
Jönköping (l(r. m.).
Kristinehaut (kr. m.).

Lodugårdsglrdet vid
Sboul(holm (kr. m.).

Lomhult (kr. m.), tkb.
Ljdliöping (kr. m,),
Litrneryd (kr. m.), Krb, .
llåImbächs jårnvägssta-

tion (kr. m.), Jkp. .
IIolmköping (kr.m.), Sdm.
trlellerilds kpg (kr. m.).

Åvb.
Moheda (kr. m.), Krb..
MåIillo (kr, m.), KIm. .

MöIltorp (kr. m.), Skb.
i\Iönsterås (1u. m.), Klm.
,\Iörbylångo (kr. m..), Klm,
Nöttjo lllgutsgård (kr. m.),

Krb. . .
Il,omkvilla (kr. m.), Jkp..
Itilnneresiiitber (l(r. m,),

Klm. .
Sandhems jdrnvägssta-

tion (kr. m.), Skb,
Skarå (hiist- o. kr. m.) .
Skillingaryd (hr. m.), Jle.
Shånninge (häst- och re-

montmarkD.) ...
SLövde+t

Stdngsered (kr, m,), Ävb.
Tideholm (häst- o. kr. m.)
Tidan (kr, m.), Skb.
Timmeradala(hr. m.),Skt.
Torup rlr. m.), H&1.
Trädei. Ävb.
Töreb;da Gäst- o, kr, m.),

skb. .

Uhicehemn (kr. m.)
Undaryd i trIo htuad (kr.

m.), Jkp.
Uppsala(kr.m.). . ..
Varberg (kr. m.). .

Vegby .-Yttelgården (Lr,
m.), Ayb. .

Vetlanda (kr. m,), Jkp.
Vireda, Jkp,
Yittsjö, Krs.
Vnringf, Skb.
Yulof .
Äs (kr. m.), Jtp. .
Åsheda l{exegå,rd (kr. m),

Krb..
Örebro (httst- o. kr. m.).
Österbymo (kr. m.), Ögl.

Stochhorrlt C.
Sto.khoZn I{.
Stockholni St.

Stockholm ö. Dj,

-29-
Oktober.

4l
18l
18 l

17
24i

'n Irl i

26

18 I

r)
26 I

1.q

,, I

'l
12 l

2i
17 I

19

l1
4

13
27
12

5
4

12
0

l9

4
5
0

26
5
2

3
1l
l0
19

3

3
18
18

12

5

30
5

10
17

3
t2

10

4

20
5

16

5
12

10
3
4

11
24

10
4

4
I
3

16
19
23
19
11

17
5

I
3

25 
I

2Sl
27
6l

20
6l
6

28'
23

3
15 lnl
2t

4
1'1

ll
10

12
4

11

4:
18
ll
t7
13
4

18

1

8
15
5
I
7

14

l1
20
18

l0

T8
28

13
2S

10
19
6

12

November.
Ärvil$(hust-o,kr.m.)den I I påtsboda (kr. m.). örb. , I Vrisstad.t-, J{p. 9
J]rgåtorp (kr. D.). Jkp, 2 Säfite t(öpins (trlst- o. _ öväby i Untlenäs s:n 1kr.Karlsttrd (hisr- o. kr. m.) 29 kr. m-r. Vmt. '. z l";'i'"i,;
Kristdalt (kr. m.), Xlm. . 6 Vretstorp 0rr. n.) örb. . 2

Råd vid brevskrivning.
AdresBon.

. ^ 
Postförs$ndelso _bö-r' ha tydlig och fullst$ndig adross, angivancle mottagarens yrke,

belattning eller titel, för- och tilldaDn eller {irma, hemyist 6ller bostad s&--mt nediilt i
högra hörnet, helst med understrykDing, nemnet å, bestämmelseortens post&4stalt. Å för-
såndelse till utlandct utsåttes även adresslaDdet Avsändere bör ang-iva sitt nemn och
sin odrL'ss A, JörslnJelsens ytiersida; därigenom uDderlåttas försånde'isens återställende
lör den hliudclse &drpssaten ej anLrå(fuls.

24

7
10

10

,n1
16
rc l

16 I

,l

Ädelövt, Jkp. . den 14Borgholm(kr.m.t. . . ?Broby,Krs. ,, 20
Brosiugen i Skod6 (kr_

m.i. Jkp.. , aEd (kr. m,), Klm. - 26
Eritsmdlo (kr. m.), Krb. j
dsktlstuno (hästmorkn.) 2R
feLkenberg (bästm.) : t0llgenolm (kr. m,l. Klm- s
Fllipstad (häsr- o. t". m.i ti!orserum (kr. m.). JkD. t2
Uislaved (kr. m.), JkD.', 1r
Uodegårds 

.. 
jÄ,rnvågsitat.

- l{t. m.). Og1, . . . 20uunnarp (kr. m.). Hol- A

9ll9spAnga atir;i.), Klm. 2tuoilng\torpt Åvb. . 18
110y8"i, skb. - l3Hullet (kr. m.), Krb. IaKalmar (häsimarkn.) , a
Liniröping tbäsrnarkn.) . 1l

Ljungby (kr. m.). Krb, .
Lommar],dt, Jkp.
Långarvd (kr m.). JkD.
I\lahuit (l{r. m.), Hal. . '.
Mariestnd*+
l{arkarvd (kr. m.), Krb..
Moholms järnvdgsstetion

(kr. m.), Skb.
Nora rkr. m.)
Norrköping (hästm.)
Norteblcks-Nöbbeled 0c

m.), Krb.. .
Näshult, Jkp.
Nässiö (kr. m.)
Odensbackotr (kr.m.). örb.
Regna, ösl. . . :' .
Ryd tkr. Ä.). Krb.
Rydeholm (kr. m.). JkD.
Sjönerad (kr. m,). Eal. ^,
Skövds (rcmoDtmarkn.) .
Stockaryd (kr. m.). JkD.
Svenljunga,.Ävb.'. . 

-.

27

6
?

26

t2
11
t8

1

2t
20
18
l9
19
14
21
12

6

Post tlu Stochfrolm

Inrll:cs postförsänd elser.
Brev kostar i befordringsåvgift t0 ö!e för 20 gram, 20 öre för 20 t, o. m.125 gtam oclt

30 öre för 125 t, o, m. 250 grsm, ritket år högsta medgivna viht för ett inrikes b"rev.
Lokelbrey betalas med 5 öre lör högst 20 gram, 10 öre lör 20 t. o. m, 125 grem och

15 öre för 125 t. o. m.250 gr&m.
Kodbrev tillhanddhåIles ä 5 öre (lör lokalbefordran) och å, 10 öre
Brevkort kostar 5 öre stycliet. Dubbelt brevkorh (nie,l betalt sysr) kostar 10 öre.
Korsband. !'ör inländsk tidning, iidslrift m. m. är avgrlten I öre för 50 gram eller

del därev dock minst 4 öre (loLouörsändelse minst 2 öre). -Ändra tryckssker öch affårs-I Å denno narknad förekommer åvetr hästhandel,
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)rtrntll;ngar (lrilgsln vil(l 2 Iig) snrill rrrrpruv (lrögslr v;ht 350 qr.) kost0r 4 örc för :50gr.,
tlocl( minst lu ör, lör allärslrandlingrr uch 8 öre lör venlprov (lokalfifusåÅdelier billtie,L
så mycket), DöIjes i horsbetrd brev eller drntrn enskild slriltvJxtiilg, böte aystlnaLoreil
5 kronor.

Paket belordras för 30 öre, dö deb vfiger högst 1 kg., tör j0 öre, di, det yåger över 1
t. o. m. 3 k9.,._för"75 öre över 9- !, o. T. q.kq., 90_öre över 5 t. o. nr, 51/2 kg. o,"s. v. med
tillågg av 15 öre för.v-adöyerskj,rrfande r/.? kg. c|er dcl dtr;rav. I pakei-lår: btaud annat,
icke lörsändas:-spritdrycker, eldfarliga oljor, explosiva, låtb antti,fduga eIär lartiga imj
nen, JörscglAde brev.

utövc' dcssa-belordringsavgiltcr beteras vid inrämnandet: förrckornmenderad förslir-
derse 15 öre. sådan försänderse uträmn&s endast mot rivitto, och crsåttes avsånaraleD
med 36 kr., om lörsåndelsen lörkommer;

Iör assurer&d lörsän_delse, vilken sv avsäncleren äsättes ctt vjsst viirale, som ho.rom ersättes om Jörsånalelsen föri(omm"er: A0-öre för y:irde-av högst 500 ltl.;;0;;lör
värde övcr 500 men ej över 1,000 kr.; för värde öyer 1,000 kr. mei ej tver fi,OOO-Lr. ei_lägges- 50-öre för 1,00o.kr. med tillägg av p öre Iör varjo överskjutånd; vä.,l;';t iöd il,ellcr del dårav. För högre b"lopp rlller sJr!Ljldn beskilnmelsei:
. Iör postfö$kortsförsändelser lg.,qrg,^qj\ postförskotteI uppgai titt högst 5 kronorj l5öre upp till 25 .kt.;,'25 ö16 u!! tilt j0 kr.; t0 tre upp tili'rlo0 kr.i Bs-öre upp till'9i0lir.;40 öre upp ti[-500 kr..; 50 öre xpp ti]1,?J0 l(r. ; srnit oo ore upp 'titi tpbö tii 

---- -'-
I9l_?gr_l1"rjllllS:knl[,avsxnJoren ertäggJ sxmma rvgitJiuÅ'tJr posrförst(ott.

_ l,entrtngilr._!uru rtnga betoppeL ån må vBrc. bör aldrjg sålldirs meä post annat Jn irekommender&d eller åssurcre.t försändelse eller medelst pä"t"nvii"irrg.
... Tidningsr .och lidskritrer kBn gonom proaumpretion n"if;tiaJaJ"n posfanst!lt, genomvilken ds skoll utdntas, och b€rafas i entighcr med surskilA tua,iodiinn".'i:iffingtig

å varjo postanstalt.

postförsändelser till utlandet.
För brev till DanmarL eller Norge, vilket i viki ej överstiger2S0gram,betalas sammosom för sådant brev till inrikes orti men vager brevLt öv;; i5d ri., 

-""fagg* 
sam_a a"_gift .som för_ brev-tiu onnat trämmundo land isc ueau" fl. rirgiilfi idr niävtmt a, s öiesrycker. Till övriga rJnder och orrar såviit inom .om'"t".-vrrrärp-o.rtoreningen utgi;i,belordriDgsovgifLAn: för brev, om !jklen jckc övrrstigoi 20 S;. iö 6r sami, om brevorhar.högre \ikr,2U öre för dc rörsra 20 grammen o.n rö bre-rBr'vcilJ tivorst.lutanAJviliey 20 gram erler der dd,rev; för brevkoit 10 öre stycr(et. - roi toi'"rana titiutiä"åei-i"uvgjhen 5 öre lör i0 gr.. do.k sfi arr tägsla ivgiftpi tor attlirsfru<itingar rjlt Danmark eiLe;Norge utgör. t0 örc -och rill uLtand-et t-ovrtgfi. ;;;;; iiää;"g?rrun ro, ,iriupi.o, ai,10 öre. - Rekonrmendation av postförsändel;e l'ostar t5 öre]

Ile svenska yrkesinspektönerna
är L..n. följaDdc:

Overjnspektör: bvrÅ,chcf Th. Iltirst, Socielstyrelsen, Stockholm. _ yrkesitrspektöror:
Distrikt..t. (block-hormi suad o. c01rr. Iäni: a. H- Äo'*'"eiäi, si;lrtioi.. - ui.r.. s (srockh.-

ilry#1|:'l rl{i"!l"liil,iiå lSill",lt'ä;,P-'g1tLT;:,fl,ff,;,,;"gF;l,liåtl;
JorKopltrg.^- utstr. 5_,(Blet(._Krist._Malnöh. IJn)i D. T. Kentpe, MaLlnii. _ Distr.0 tHafi-_uureo. o. bob. tat. vtrnc- Killlina..-XIarks, Rrdvågs o. Kinds lögderier av j{lrst]. |In):K. c. Forsberg, Cör6borg. - Dtsrn ? (Vdrmt._öreb. iIn, Suodats olV"aioli;eä..;ii";ir.län).: R. wipaetsren, X-0rtsttrd. - tisl.. s 1ru[p._-ca,irö:äirrj] il'",, C. 

-n. 
s"håäiön,ciivle. - Distr. t (Visrertr.-viisrerb._Nmrtllliii: O. Nvji". iurrii.äia. _ Sprrinsämn;jjrnspektör: F. A. c. v. Feiliizen. Stockholm. - yrtest nspekriiJ: fie.iiin uei"efgrei, St o-ckhJ m.

Statens törlikningsmän i arbetstvister
{. tÄ:.j^lirj_;l{li 

ll!r'ovinsernas_djstrikr (StocLholm. Srock}l.-Ups._Söderm. tdn): rådman
^. ueoi'roorq. örocInotm. _ ()str^ dislriktoL {0s1erg._Jönk.:Kronob._Kalm;r_Ootil._
B_lek. ltin)-: r. d. hlhrdshövd. A. weld.nström, ior.",i - sJJ* Jis-t;ikrer (Krisr._Malmöh,
1111..-..t?3:19t..N, Än.terss_on, r,-,"na. - vaii*'äiii"irrtet tnaii:öäi"ö. 

": 
B;li:_Äh;;::

ii:l:" ',111: 
ril,|jl"ClTln.!{,^C. Kdrtsson. cöralorg. _ I\tptlnrsta disrrikrw lVrr^r._-ör"t._

l":i'.,i,.1,)..9fP:-,11r: tflh. r.0. o. Djurklou, t,rcbro. _ Nedro noua distijkrct (Cåvleb._
ifä".i';"r]-:"riål?;.'?ilij ilf"å1.*iTi,1,i;S-T1iff;l*" sundsv&lr' - övre non& distdr(tet
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Sveriges offeniliga arb€tsförmedling

(under st&tcrls lecbling och kontroU).

o. nYlrni.5.r.*t"ut*net: 
Kungl. Socialsiyrelsen. Ärbetsförmedlitrgsinspektör: Byråcholen

Föhp.ltoda plats.t und"t &r t!t.t: omkr. lc1.200. därav gs.2m Eanliga ocb 60,000kvintrlisc. Av pterserna voro rzno6 11i.-;e"riir'iiir.ii 
"."i1, 

öiö #iiäou.,ri ochbantverk,

]i,l.r'rlåiliii":;1,,ålili'T;;:,,lljli.,-lnJil:i-t##i"f"'-,fflitjiHJffl.r#;
!,:^,,,:,,-i,'! , Nyköping, Srrångnäs. rtairinerrorm,' öejiL riir:."iid,)ia,,;,s: t.int;i;pins :

+iii.!iålsillit"ii"";,1,tå:""å;i"l'+f;i,:1,',lfj;f fijti+*"1S,".J,.&jVi.,,*""jfl:
illl,'I";,u"llli"l1', r'irjö : Liusw, Rt Ähut ; y'i 

"ri' uii;"ii;;;";; ; Å u t not : Nybto,

i{i::l'å,r#u{#d;P,,å Jii::ii,i,."l'i,"".i'tr' :,i:#j,å a;!;rxåi^,:tlt,,.tpDottu:. Srröms[sd, Lysekir, lrsrsjrånd.'röäui,"; Z;;,;:;;?,"öäi.r", Alinssås, 1.rol_nrilan; sftd,a.. Mrriesråd. skördp..ridoholm.i,ii.i: ii,iJ"ä!'Äiii"år,"i,iirl riitp-.rä,Arvika, srrne; ö1blo..Aska,s,jnd L;"a,"r..ä, riäi.Å|"ä;;ii;;i;.;;i;: r.dsrpr,?s; KöpiDs,Arbosa. s&r4; Faluil: Avest,t. vora. r_.rrsarråi i;;;;iir";'ä;i.ä'tåierurnn, rrudiksval,Ltuqi*stor!ik, Hurmåtrgcr.Boilnäs: suttsooit: Hri"o.i,nj,Soriuii"å; osrer",,a: Strijm-slrnd, svl g; uzc4 j Skeltöf reÄ ; Luteå : piter. xiiui, ä#l,ij -"""','.,

Arlrelslösheten inom fackorganisationenna vid bör-jan av varle månad åren lgl2_fgf5.

Januaii.
Februsri.
llars . .
Äpril
Maj .
Juni
Juli.
Augusti
September
Olftober
November
December

43087
50972
53 r22
5g 727
55 163
55 034
529t7
54267
50 927
56 451
53 858
5t b21

3 666
5 646
4 450
3 482
2 891
2 044
1 769
1 545
I å83
1 625
I 927
2 913

4 556
6401
4 401
4218
3 238
1 946
r 945

4 690
47 51
4953
6089

8 870
8 397
6907
7 130
5 121.
3 935
4 169
2577
2 t1g
2 390
2 473

I 3018

3'8
35
3.8
4.5

I

?'5 i 59 195
10 4 56 ?88

? 3 5'.t 476
65 63895
5 1 B00?4
32 58gROgtl ecrs+
rul ] sgazo
8.1 i 61072
7 7 0S050
81i 04s96

roaI oce+z

I

84 60535
80 61468
2.1 I b8 3s4
5 l I c+alo
*o i rar+o
2Bi 60404
2'7 62823
z s I sssrz
z gI sszsz
z.z ] oraas
26I 61023
.1.4 59 084

4 591
41o9
3 568
2 g2S
2 t28
1 393
1 43S
t 342
I 230
1 251
I 611
2 847

,, ] ,nrrn
ll 7 52774
s.r i so se2
65 I 51031
5.2 i s2r3537 53188
s.s I ;zgso
z's I s: soo
2 z ] 539J4
29 5t872
: o ] ozoza
5? i 59922

595
103 258

72r
1 587

32 499 630
3 584 175

t0 r0g 767
6 173 855
1 80? 430

762 220
1 325 167

216 282
956 233

150
14'8
120
11'2
85
6'7
63

Ilooperation. Konsumtionstör€ningarnas v€rksam-
het år.en lgog_l9l3-i

1913

515
91 006

60?
1455

28 601 043
3 447 286
8 813072
5 436 955
I 503 8r2

BBA t- 43
1175737

147 222
900574

101 970
672

1 5t5
31 7r0 0?3

3 546 540
9405565
5 223 608
1 915 762

888 177
1 324576

212 425
989 587

€08
131 9?1

800
2070

42 688 576
4 601 995 i

12 33s 810
8217 516
z eosz;: I

I 696448 I

1 902 714
346 89r I

r cso rgg I

Antal I Därav
I Ied9- I arbetslösa
visade I

tenmarlentar]./.

Antal
redo-
visede
med-no,", ] 

./"

5C8 617
111 191 I 120978

6i2 719
I 660 1 R59

32 746 899 37 704 104
3 å87 282 4 052 300

1o 3r4 532 I 11 996 269

1 Uppgifterna omfatt& även i konsumentintresse driyne produktjotslöretag,
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Trirarnas rir.
All uår gcirning, bröder,
går stn moglnad mot:
årets frukter glöder

fastcin trddets rot
bits av frosten
och fast blåsten

bladbeströr dess fot.

Trcidets frukter lyser,
blickarna till smek.

Jl/Ien { skalet fryser
kdrnan, grå och blek,

full med 5lalla -
Jrukt av alla

mörka brott och suek,

Året översållat
står med frukt i rött.
Vad kan vril ha yållat

att dess kcirnor dött? -
Ifrimnd för tdrar,
varmed dd.rar

trddets mark har gött. . .

Bernh. Bengtson.

*r*raraa.*ffi a#+}roat+iä.** o+Hträ+.**å

Sid.1-32 tryckto hos Almqvist & Wiksells Botrtryckeri-A,-8., Ulpsala 1gl8.

Sverges politiska partier.*)
Av K. I{ilbom.

. I]u! proportionella r-alm,etodens införanrle i Sverge på-
skl'ndade. d'en -politiska partibilrdningen i en titligare äadad
utsträ.clining. l,'aktiskt a\-göras lanilets öd,en f. nl i mycl<etslnr u_lslräckning efter p;rrtilinjor. c|. Jörlrållarrrio sorn',lockirke LreLöver vcrkzr. skädtigt. ' De politiska partierna och
s tridern a mellan d,ern vclka tt ärtom of ta b,ölruktanclc på
utvecklingen, åyerl orn de många gånger antaga formtr
son icke äro att r,ekommendera. 'Fraäfriiailt 

år dötta natur-ligtvis faliet i poliliskt upprörda t,ider, vid r.allillfäilon ochehes. Mäst l:ekant i detta at se,ende har förtalet_främst.
kampanpn våren 1914 blivit.

Naturligtvis f å de p,olitiska strid,erna scs mot bak.
grunden av dc 'ekonomiska motsatserna i samhälle,t. Meddetla åskådningssätt blir det lått förklarlist varför över.
lrlas'^s9n,.ls ory hittills, mecl unclantag för ur" historisk syn_punkt allt för korta ticlsperioder, häft lan,,lets ledning äÅhand, g.enom sin- politiska organisation och sina frass"organ tillgriper Iörkastliga strldsm,etoder, då fara hotaratl, denna l-edning skall glida vedcrbörande ur Ländorna..t rågon mån får de politiska striderna också ses m.ot
l-ra kgrund,en av ile. poli.tiska .partiernas inborrles styr[å.lJellna llommer visserligen till synes gelrorn .espe-ktiue
partiers v.alsiffror,. men framträd,er ännu tvdligare genom
en. om .också hastig redogör,else Iör particrnäs örganiäati,onoch a.rbete, .så långt en sådan nu kan lämnas av enutom respektir.e partiledningar stående person.

.) Srk"ppgifterna angå,enclc Frisinnacle Landsiörenin-ger, Allmänna Valmansförbundet,och Ungsocialistisk;-;;;
tiet ha erhållits från respektive organisalio"ner.

Folkkalendun 1917
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Socialdemokratiska arbetarepartiet.

Då man i dagligt ta1 nämmer,orilet arb'el.arrörelseit
innefattas väl däri såväl ilen fackliga sorn den politiska
grcnen. av arbetarnas sammanslutnin.gar. Dessa äro d.ock
organisatoriskb olika byggda och skilcla ,åt, är'en om ctt
intimt samarbete äger rum i alla avseend'en.

Socialdemokratiska arbetarepaltiet, ilen poliLiska grenen
av arbetarnas samrnanslutningar, bildadcs 1889 av omburl
för då verkande lokala socialdemokratiska,organisationer.
Den älsta av ilessa lokalorganis.ationer ,är Stockholms arbetar-
kommun. Starlen var rätt blygsanr, det unga partiet räknaile
endas[ 3,194 medlemmar, ett intet moI dess nuvalanr-le
85,937, enligt senaste verksamhetshcrättelsen.

HJALMAR BRANTING. C, G. T. WICKMAN.

Givetvis har en så stor sammanlutn.ing fl,era gångcr
ändrat sin organisationsform; de r.iktigaste stadge- och
organisationsförånclringarna torclc ha vicltagits å kongresser
1900, 1905 och 1.914.

Att partiet ernått ,en stäilning som rnan måste räkna
med i rlel politiska och kommunala livet framgår av rlet
iaktum, att i Sverge nu finns 103 sociald,emokrati'ska riks-
dagsmän, därav 87 i andra och 16 i försLa kammaren.
I sanning raskt marscherat från 1896, då den första
sociald,emokraten invalcles i riksdagen. Partiets kommunala
förtroendemän äro naturligtr.is 'ej fårre. De uppgå f. n.
till ,omkring 6,500, varav cirka 430 äro staclsfullmäktigeletla-
nröter, cirka 300 municipalnämndsledamöter och municipal-
trämndsfullmäktige och cirka 800 kommunalnämndsledamöler
octrr kommunalnämnilsfullmäktige. Därtil1 komma cirka
5,000 anclra kommunala förtroendemän, leclamöter av kyrko-
och skolråcl, fattigvårdsstyr.elser, taxeringsnämnder m. m.
Do kommunala oih politiika föitrocnilemännen hänga icke
i Iuften. rle ha siit,'stöct i I'id dc senaste valen s"täncligt
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ökad.e r.almanssliaror. Partiet räknade så1edes vid 1g1.tr
års andra riksdagsrnannaval 266,168 röster mo1; 228,7L2 vid
i'årvalet sarnrna år. Lanilstingsvalet 1g14 räkn.acie arbe-
larep_artiet 81,178 valmän represenLera'nde b1B,B61 röst,er.

Socialdemokratiska partieis Leclning består 
'av 23 r,id

var;e ko,ngress valila föitrocndemån (Iiartisl.t'relsen), \raråv
1ti äro bosatta i landets skilda clelai och i i St6bktrotm.
l)e.ssa 

" 
senare utgöra clet s. k. r,crkställanrle utskottet,

r-ilket f. n. består av Hjalmar Branling, Herman Linclqvist,
Q. 9, T, \Vickman, G. Möllcr, P. Albin Hansson, Gåttfr.
l3;örlilund och E. Palmstierna, samtliga utom Möller valda å
partikongress.en 1914. Hr Möller lnträdde i utskottct i
egeuskap av å p,artistyrelsemö1..e våren 1g16 ef ler hr Frerlrik
Ström vald parLisekreherare.

Ledningen av partiets riksdagsgrupp hanclhar.es av tlef

RICKARD SANDLER.

s. k. för.t.rocrrdoridel, I. rr

.\. ('. LirLdl,lad oclr r)loI
l)ranting, Rydön, Thorssorr,
qr.isl, Nils Persson, \riktor
I'a1m sl.ierna.

A. C. LINDBLAD.

2 frfrn {örsta kammaren. hrr
()lssorr, oeh I från andra, lrn
llichar',1 Sendlor, llcrmrn Lirr.l-
Lirrs.orr, Bernlr. l-lrikssurr oclr

Socialdemokratiska arbetarepartiet räknar ickc nrinclrcän 23 tidningar, elt iche föralitligt antal ,om man tar i
hetraktande vilka svåri,gh,eter d,et möter att här i.lanrlcl
ulrprä1lhålla cn tidning, svårigheber som naturligtvis äro
rur'rngdubbelt stora för a r b e t a1 ,e pa11i"1 än för clej liberala
eller ännu minclre för högerpartiet. Av d.e 2B tidningarna
J.r'o föl;ande rlagliga : Sociä1d-c_mokr.aten, Stockholm, Ar"b,et,et,,\lahrö, Ny Tid, Göteborg, östergöilands I'ott<ltåa, woi.;l
Iöping, Folket, Eskilstuna,.Arbetarebladet, Gävle, Sta,.,rf.u
Socialdemokrat-en, iHälsingborg, Nya Samhället,'s"ndsvuii
och Norrskensflamm.an, t uteå. Dårtill konrmer så Auror",
Ystad, som doc-\, ghuru.. redigerail i enlighet m.ed partiets
program f ormellt ickre är paitiorgan.
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Inträde i Sociallernokratiska arb,etarepartiet erhållcs

genom lokalorganisationerna, arb,etarekommirnerna och de
sociald emokratiska valmansf öreningarna, vilkas antal f . n.
är över 800, antingen anslutningen sedan sker dir.ekt som
gls.lftO rnedlem eller genom annan organisatiorr, fack[örening.
klubb eller liknande. Naturligtvis -anses 

siälvskrivet aii
person som anhåller orn intråd,c i partiet' helt ansluter
sig till. dess program. Partiet är ul,pdelat i 22 distrikt,vilka i sin tur sönclerfalla i valkreisorganisat,ioner oclr
do Iokala organisationernaj arb,ebarckomminerna o. a. I
spetsen Iör varj.e distrikt slår en sl Vralse be.tåenrle av
nrinst 5ledamötcr rch vald å en åiliqen återkommantle
distriktskonferens. Denna clistriktstyrslse" sönclerfaller åter-igen i ett verkstä1land.c utsk,ott, i"regcl 3 personrer, sonisköter det . löpancle arhcLet, oclr distiihtsredres,entatione.n.
Sela.styrelsen. har som regel möte två gåirger om irret.
Socialdemokratislca arbetarepärtiets aiiress år barnhusgalan'l6, Stockhoim

Frisinnacle Liindsföreningen.

. l)c libr.r'alrq politiskr nrgrrrisaliorr lril,l;rrlos i Sto,.l,.
liolrn den 22-24 fcbr. 1902. Initiativel l.iil densamrna

AXEL SCHOTTE. ARVID GRUNDEL

togs strängt tagei på sista allmänna svenska rösträtts_mötet i Lindköping år' 1900, varest ,en kommittö valiles
T99 Yp.p..d,tuC 

att taga initiativet till ,en vä,nsterorganisation.uet rlröjde sorn framgår av tlata häroyan öyer ett årInnan beslutet realiserades. Förarb,etet måtte dock ha unilan-
fll-o_rl!. erundligt, ly Frisirnade Lanr'lsföreningen har i dagungetar samma organisalionsform som vid slarten. Darmeävare ,dock icke- sagt aft, i vårt politiska liv saknadestroerlal laTnianslutning äncla till lg0Z, gamla lantmanna_partreI had.e långt tialigare ]ämnat icke flrakiliga liberala
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spår efter sig i lanilets utveckling. Dock bör anmärkås att
de.ss sammanslutning nrera insk-riinkle sis till de leda.
qöter .av, riksdagcn, sorn bekänrle. sig tilt de libcrala idderna,vrlka ända till i slutet av 1880-tale1 främst kånnetecknadesi vårt la.ld av kampen m,ot tullarna, -ifitar,.asånAet, ämbets_
mannaväldet, och byråkratien m. m. En hela landet om_
fattande och Iast orgalisation fick cle frisinnacle först frånhitr ovan nämnd dato; orclet >frisinnade> började ocksåförsi från den tid'en mera allmänt tilJärnpas på iiberaterna,
åiven_om det än i_cl^ag har långt till ailmän burskap.

Itrisinnade Larrclsförerlingens start var nog så blylsam,
den räknacle endast.1,500 medlemmar, men å,ges nri:förel
ntn_ggn. vara uppe_ i omkring 50,000. Hur niånga lokal_
avdelningår som fanns i bOrjan kan icke exakt"angivas,
tläremot ans.es Stockholms friÄinnad,c valmansförening"vara
den älsta,. ehuru tlen sedan blivit ,ombildacl. Från Gö"teborg
göres rlo"ck gäIlanile att Göteborgs liberala valmansf öreninI
är landsföreningens äldsta, en sa-k varom dock råtler clelailJ
IneIl 1l1g ar.

lle frisinnade har som bckant två ,qånqer besatt le-
qeringorJ. [örsla gång.en ? rnånader undor. år "l g06 och rlel
atrdra fran sluleL av 1gl.l rill Lrörjun rv 19t4, då rltn
liberala reg,eringen ;11.gick i sarnLrand"metl trolggåritskuppen.

ALFR. PETTERSSON. PROF, EDEN.

Båda,gångerna bekiädcl,es statsministerämbetet av partiets
främste man, häradshövding Karl Staaff. Partieti poli-
liska numerär i riksilag,en - har .de sista åren rnindkat,
antalet l,edamöter är nu tillsammans,101, därav 57 i
arrdra och 44 i första kammaren. Eetecknande nog Iör
det politiska live'ts utvecklin,g i vårt land är att -efter
s,om liberalerna minskat till antalet i anilra kammaren
ha de ökat i första, vilket förhållancle givetvis också måste
ses i samband med den utsträckta kohmunala rösträtten.

Artalet valmän var vid 1914 års andra riksilagsman-
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ltaval 196,493 mot 2lö,107 vid vårvalel; sanlma år och
242,795 19L7. Vicl 1914 års lanilsting:s\.al råknadc iib,era-
I,erna 698,575 röster av 103,507 ;r öitande.

An,gåend,e antalet av partiels kommunala förtroetidemärr
sa,knas statistik, men givetvis år detta avscvärt och slatt
i stegring, även om å rdetta område av partiets verk-
samhet-Arbetareparticts framrnarsch torcle göra sig märkba".
Bestämd uppgift orn antalet liberala tidningar sakn,as ävcr,
doc,k arges cle .i'ara ett B0-Lal, vilket ji ingalunda är
Iöraktligt, allrarninst rnecl hänsyn diirtill atl cleri frisinnarle
prässern vä} . utaL undantag äg,es av privatpersoncr och
bolzlg. och ingalunda, vilket är fallet mecl- d.en social-
demokratisaa, direkt ellr;r indirekt av paltiet och tless
un derhanillingar.

Frisinnade Landsföreningel,rs iedning består av 15 pei--
soner, in'om vilka ett verkställa;nde utskott på 3 p,ersoåer,
ordf., .till för kort tiil sedan landshövding- Axel- Schotte

- pla.fss. f. n. vakant -, v. rordf. S. H. Kvarnzelius och
sekreterare, ombuilsman och kassaförvaitare reilaktör Arvicl
Grundel. övriga leilamöter i styrelsen är,o: iantbrukare Syerr
pg.ngtssor, Norup, fru Emilia' Brom6, Stockholm, rådman
Ällan Ce{erborg_, Stockholry, professor Nils Ed6n, Uppsala,
leilaktör Carl Ekrnan, Stockholm, gorlsägare Rout.Haifilt,on,
Ovesholm, -hemmansägare Carl Jansson, Edsbåcken, nämde-
m^a-n Daniel Perss,on, Tällberg, Iantbrukare Alfred pettersson,
Påboda, grosshancll. Erik Röing, Göteborg, reclaktör r\.
Sterner, Köping, och redaktör' Otto-v. Zweigbeigk, Stockholm.

De frisinnarles sammanslutning i riksitagen kallas egerr-
donligt nog icke-Frisinnacle Landsföreningeni rikgdagsgrtlpp,
utan Liberala samlingspartiet, Dess 1eäniii!,
förtr'oenderåtl, utgjordes 1916 års riksilag av följandä
personer:

Andra kommalen: Folkskollärare V. Bäckström, B;ur-
!o|ry, professor Nils Eddn, Uppsala, lantbrukare'Johan
Flri ksso n,_Vallsta, 

_ 
go_rlsä gare lloui -Hamilton, 

Ov,esholnr, iorrl-brukare Rbbert Karlsson, Fjå1, hernmansägare Linus 'I,unrl-
ström, Långnäs, hanrll. E. A. Nilsson, öiebro, Närnilernarr
Daniel Perss,on, Tällberg, ,ordf., i liela partiets - bårle första
och andra kamurarens - Iörtroencleråd, borgmästare JakoL
Pettersson, SödertäIje, hernmansägare Jöns Pålsson, Anrlers-
löv, grosshandl. Erik Röing, Göteborg och landshövcl. Axel
tt|"fta?"Ji*maren 

: prof . Nils alcxanttersson, srockhol'r.
lcrlaklör Car'l Ekrnan, Stotkhglm, reda ktör it. HelJbcr g,
Karlstacl, laudshövding C. F. Holmquist, Falun, hanrllandä
K... G. Karlsson, Göåborg, förlikningsman S.' H. Kvarn-
zelius, Sundsvall, lantbru-iiare Lars -Olsson, Yallsla och
lantbnrkare Alfr.etl Pelterss,on, PåboJa

Frisinnade Lanclsföreningens adress år Droltninggatan
!)2, Stockholm.
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Allmänna yalmansförbundet.

Nlindre är vad fallet är rned liberalernas angcr nam.
net pir högerns politiska riksorganisation vilken sl.ällning
clenna intar i de politiska striderna Ilock torde de flåstr
politiskt intresscrade i vårt land vcta var Allmänna \tal.
nransförbundet politiskt är att finna.

Ehuru bililat senast av våra 3 egentliga poliLiska
partict', i Stockholn.r clen 17 sept. 1914, är hö.serns
samnranshltning ingalunda clen svaga-<tc. 'I'v.,irtom
torde Allmänna \ralmansförbunclct i organisatoriskt avseendo
pä vissa platser i lanclet vara starkast av cle tre. Irlanifölalll,
ä.r' detta fallet i Stockholn-r, varest högerns valorganisatioa,
lrärnst r.id komrnunala val, \-isat sig f ungera så att rlcn i
många ar,scenrlen blivit r'ocialrlenrokraternas och libclaler.nas

ARVID Lln-DMAN. ERNST TRYGGER.

föredöme. Naturligtvis bör rlock vicl konstalerarrdcl ar.
högerns i många fall förträffliga orcanisation ,erinras där-
ulr. tll. irr(en lrnnarr politisk sarnrlairslutrrirrg lrii l i lauJrl
iolde ha vare sig sir god ekorromi ellcr så god tillgång pl"
{ornrellt utbildade arbctskrafft:r.

Inb.ludare tiil d.et möte varest Alimiinla Valmanslörirtrn-
tlet bildacles voro riksdagsmänren Harrs r\nclersson, L. \V.
Lothigius, Chr. Lundeberg, L. P. Mallmin, S. O. l\ylantler,
Carl Persson, Hugo Tamm och G. F. östb,erg. Den sisl
tuiltnrle blev iivcri {örbundets första ordförande.

r\lImänna Vahnansf örbuntiet är sönclerdelat i r.alkrets-
Iörbunci, vilka ha att nårmare handlägga och utföra det med
riksdags- ocli lanclstingsvalen förknippade arbetet. Så långt
vi kunnat finna bedrives rlessa valkretsförbunds arbete mel-
lan val'e r. ick'e lika regelbunilet och planmässigt som exem-
pelvis Socialdernoklatiska arbetarepartiets distriktsorganisa-
tlt-rr er. Detsamma torde f ör övrigt vara f allet metl tlc
liberala v4lkr,ets,organisationerua. Den ålilsta lokalavtlelning
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Allmänna Valmansför'bunciet har är Blekinge läns l,Ioderata
Förbuncl.

._ Högern rälcnar för närvarancle tillsammans 1?ti riksrlarrs.mär, därav BG i anclra och g0 i första i;;;iä.*-fOrärä?a
kammaren innebär detta en öhning från igiiä., rif.saag- a;22, allilenstund nämnda riksdag råknaare-"nauJor reclamöte,rfrån höge.rlgtiet , Antater. \"^g.:lgi" ."tgl;ää uid s"pteÅ-_bervalet _1914- 2G8,6S1 mot 28"6,250 via"ä;;l"a.ten sammaå1. o9h- 188,691 1911 års andrakammarv,.i.-- Wa_nes ctar_
lill a.tl lr-cigern vid senaste tan.tstingivai (iOiä; so_taae i runtlal 1,22.9.U00 röstel iej ..röstande") t.r'Lvrf.åå tiärav tlelvispåståpndel lråror.an orn ",\llmänno Vri;;i,.ilrlrrrndeIs srarka
o rgani sr I i on.

Statistik över a.nfaiet kommunala förtroenclemän avhögerfärg saknas. Betccknanclc nog,a,. cil"'Säcialaemokra_

_4t_-
rådet E. Trygger som ordförande och.för andra kammaren avu personer lned amlt'al Arvid Lindman som or?förancle.

^. l?,pgi{,.r angåendc antaleI ticlningor: ru högertarg sak.
llXl,^"l,lrLT ,uppgifler ungående vitki octr hur" mån!a avnogern_s ttrlrnrgar sorrL äro dagliga.
. A.llmJrrrra Ialmanslörl.,undäts":tdress iir Yasagalan 1g,

S t,ockholm.

Svenska l.olkförbundet*)
är sorn bekant till namnet och organisatoriskt friståcncle
men. till gagnet en ren.högerorgarrisätion. Enligt veiisaå".hetsberättetson för 1914 iå,i. To.bn,rdål riirä "s,fr+ l".J-
l9*T9r. mot 8,166 1g12. F.rämst t o"r tå".organisationen
Iör Gävlcborg rned 1,18? nreill. fglB och Vasteinörrland måcl

J. FOLCKER, CARL SWARTZ,

tiska arbetareparliel som.^i fråga om insamlandet och i:ear_betandet av dylika uppgrlter.synes vara längst, kommet.

^ 
Ledningen"for AliÅänna \.ärm;n;i;;riläåi l.rrn, uu 

",,>overstyrelse> på 10 av förtililrå;äuä' votttu tecla.möter plus-1 l,edamot rran_ uart årrr-.iiä'äin"tsförbunden.
n - 

tf:T_9.:lna överstyretse linns ått 
"å.lrrif'r"nde utskotl,r. n. oesråelrde av 9 personer mecl 5 suppleanter.. OrUtåi._"ä":t såväl- överstyrelsen som- verksffitl;"ä.' ;;.L;;t.t är amirallt:id , 

Lindmaä. För.bunclpts ,;r.r".å-"ir.iiää har tvänneL Slockholm bosa[La ""h. a.ul,;naite ;ili;J;å;, Iörste om_
lyl:,lll: 1:;tnanL J.. rorcr.e,, 

-f d,iJ-"il;i;;#'i f örbunrrets.Locrnolmsorqanisalion. och andre ombudsman, reclakför Bir_get Petlersson. forur ..Out ttii t,;1. 
-ö;;;"-h";;; 

I,ictnirrg oe1orrrbud sman f or f orbunclets iår."iårg;#ii"ri""t", Västergöt_

, ,J*{ angår ledningen för högerns riksclagsorganisalion sålrestär den {ör första "ku*rnur.n-uo 
f Z pärioäer,med ;us[itie-

lr09t meLll. sammlr år. Därenrot hrd,,GottJands lårr cnLlasI49 mpdl. l9l3 m.rr bb jgIZ,

""'-,1:r?-ll,1.ts^ 
ridning,, Suenska Fotkvitjan, hade cntigr

:äT.lt..Ti,.]3_ 10,128 poslprenumoranter föf andra kvartaGtLr t+. rronrngpn, vtrs prenum-erationspris yar 2 l<r pr år,, ut.kom^2.gånger i veckån i 8_sittiut-i;;;,;i' -

Förbundets nionrte .ombuqs;;i""" fräffr'l Stockholm d,en6-? november 191a och vär ;;,röd; 
"" äå zoi"r ombucl ochmedlemmar. Därvicl vatde, iili-?Ärlr"aäriu:.åiru för 1915jlltff 

{ 1.. 1""', ^1:-1^6 
r,a, i.iå,iirlarlii, äiii,ä, åInerruo g1 o.t,uelromJ: Arlletaren Carl Sr.ensson, orclförancle, skrif-t"stel,Iarinnan cecitia Mitow jär;r;;.;;; äi;i ä.' n:i;rå,'t',;'Ji-holm,- lanrb.rukarna Gusiav_ Brahn, H;;;";;; Daviil Nor.man, Låckehv; redrkrör E. T. Ei;g;c;; S;;[;;],,'-.läs";kr.arbc[aren J.'EtllrLrrr,l. Bjärtra .,il"f -ir,,in.o'r.rr",, ,ruif 

i iViir.son, Regnsjö ocn p.'L 'Fe;;;";'^öd;b;;.'-^""' 
)*-l 

Sak"ppgifterna' Lämtade ur förbunilets årsb,ok 1915.

CECILIA MILOW, QARL G, MALM,
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Förbunilet firade i slutet av okt.1916 sin lO-årsfäst

i Stockholm.
Förbundet tord,e som sina speciella representanter i

riksdagen räkna högermännen hrr Norman, Läckeby oclr
Nlagnusson, Skövde, båtla ledamöler av and.ra kammarerr
och valda 191.4, sarnt möjlig,en någon rner.

F-örbr-rntlets ailress är Norrlandsgatan 20, StockhoIm.

Ungsocialistiska partiet.

Sin 1örsta konstiluerande kongress hö11 rlen ungso-
cialistiska rörelseu tlen 21-23 rnaj år 1899 i Norrkiiping.
Socialistiska ungclornsförbundet - som den ungsocialistiska
rörelsen då hette - beslocl av klubbar i N{almö, SLocli-
holm, Lanclskrona, Norrköpin.g n. fl. platser'. De tr,å försi-
nämnda un.gsocialisliska kluhbarna äro rörelsens älclsta.

:HINKE BERGEGREN IVAN OLJELUND
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År 1908 startacle veckotir dningen Brand, untler det
att månailstidnin.gen med samma namn starlades rerlan
1902. Förulom Bland repr,esenterar även veckoliclningen
N"va l-olhviljan, vilhen utges i Malmö, ungsocialismen.

1908 års kongress beslöt att namnet på den ung-
socialistiska rörelsen sku1le ändras till Sverges Ungsocia"
listiska Parti. Ungsocialismens stätln ng tili de olika Irå.
gorna är':

>Det prir.atkapitalistiska samhällets störtande och in-
Iörandet ar- en socialistisk samhållsordni,ng, bekämpandet
av nrilitarismen och religionshumbugen i r.ilken form de
än framträila samt att hos arhetarna och särskilt ungtlomen
söka r'äcka intresse för sociala och kulturella spörsmål samt
humanitära sträyanden.>

Ifråga om taktiken är partiet rent antiparlarnentariskt:
>För arbetarklassen gäller clet icke ,alt erövra den po-

AXEL HOLMSTRÖM. ALBERT JENSEN.

Såson några av den förstnåmnda klubbens mera ener-
giska rnecllcmmar räknades då Algot Rosberg, Anton Nilson,
Älfrerl Siern, av vilka cle Lvå första 1.908 dömcles titl
dQden, ,och tlen siste till livstiils straff arbete. Algot Ros-
bergs ocli Autol Nilson,s straff ändrad'es seclermera till
livstids straffarbet'e. Samtiiga erhöllo sin dom för siu iu-
sats i strid,en mellan kapital och rarbete ovan närnntla år.

År 1903 splittrades den ungs,ocialistiska rörelsen. Det
soc. ungd.omsförbunclet antog på sin kongress cletta år etl.
antimilitaristiskt uttalanile, som medförde att en klyvning
slretlJe.

_ Herman österdahl, numera m,edarbetare i Sydsvenska
Dagbladet, Xllaimö, Fabian Månssotr och Per Albin i,Iansson i
spetsen för en ruajoritet in,om rMalmöklubben. bröt sig i
aniedning av beslutet ut ur'förbunclet och bildacle Social.
demokra[iska ungdornsförbuldet.

Socialistiska ungdomsförbundet fortsatfe sin agitation.

litiska maktenj som alltid komrncr att Iigga i häntlerna
på dem, som åro innchar-arc av s,amhällets rikerlomar, oclr
d årmecl statsinstitutionerna, utan f ast mera a:tt erövra derr
ckonomiska rlaklen och sorn med,el för denna erövring
iilo generalsträjken och den r.erkliga kooperationen de rnes[
offektrva vapen.)

lnträde i den ungsocialisliska rörelsen vinnel var och
cI) som vill arbeta för att förverkliga dess trppgilter.
l'ili adnrinistrationsändarnål upptages ,en mindre avgif t i
klubbarna.
'- " Den ungsoiialistiska rör.elsens rrledlernsantal är nt1 ou-
kring 4,000 fördelat på cirka 75,klubbar, de flesta anslutna
ti11 Ungsocialistiska partiet.

Som recl.aktör för rörelsens organ lia lungerat: Nils
\\ressel, Albert Jensen, Hinke Belgegren, G. I{:son I'Iolm-
berg samt Ivan Olj,eluncl, vilken ernellertiil på grund av
Iörräileriprocessen strax efter sitt tillträiLe till reilaktörs-
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p.osten häktad'es q9h dörncles till 8 månaders f än,geise.
F ör_ rärvarande" recligeras tidningen Branrl av C. J. tilort_Iund. Förlagschef och exp. är Carl pettersson.

Blancl ticlningen Bratrds rnedarbeta.re må nämnas: r\lbeLl.
Jerrscu, .Birger Svrlrn..- C. J. Björklunrl, Knut \Vicksell,
Arthur _Brandt, _ 

Axel Holmströnr,' Osr'ar' llalmborg, Bmii
Mauus, Ttagnar Cap.ersson,- Etlvin Lindstarl, l{ilrna fätri.äi,
Svarre. Okristen, Selma Ahlgreu, Eva Alexanclers, Ival Lunrll
bcrg, Albin Thunell, Captivus, Beseta m. fl., m"' fl.
. Do,T ungsocialistiskf rörelscn har sitt sfte i Stoclihollr.
Centralkornmitt6n består av 1l rneiilemmar. DeL verkst:il_
lande. u[sko,t lct, (V. U.) Jr sarnrrrarrsutl av 5 rrrerllernmrr,alla i StoclchoLn. De ör'riga 6 C. K.-rnetllemrnarna äro
bosatta i landsolten.

Verkställande utskottet består ar.: Herman Brins (or(lf.).
Guslav Samuols.son. (sekr. r. avljärral f. rr. g rnr" iii;g;i;;
som ansvarig för'llrarrd i llycktrilrelsm;rl, ElnsI Johun"srou(kassör) sam[ övriga lc,lamölcr: 

^. 
Th. Zeilcr.ling oc]rP. J. Erikssol.

C. I(.-ledamöber i landsurtcn: 0skar S jögren, Malnrö,
lla,Sn ar- Linilstam,. Norrk öpr_ng,. l-ret Nitist,i "G;t; g;;;;;g;Pehr Holm,-.Cölcborg, FJödkvist, Eskilstuna' samt,\ntlcrs
n a.lyorsen, Kt Luna.

Den ungsocialisliska rör'elseu bedliver. ävcn för.lrrs.
r'örelsc liksom ett led i agitationcn Iör sina ideor. 

- 
f.Er.

l.aget har sål,ecles. utgivit ai6eten av: peter Krapotkin, Jcait
Grave, Enriko,.Malalesta, Pie_r'r.e Raumy, paul Schr.eyer,'Hinke
Bergeg_ron-. AlborI Jensen. Jr.;r rL Ulieiund, G. Il:örr' ilolrn_
bcrg, C. .J., B3örklunrl, Knut \yickseli, Jol,un Sa"ilg.en m. ii.
^^ ^^O^msättningen 

av förlage[s a]stei var år 191"5 
""itr;rg30.000 kr.

.,Ungqocialistiska.particls, tiilningen Brands, förlagets oclrlr)'ckerrets adress ar: ölantlsgatan 4g, S{.ockholni.
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Folkens revolutioner,
Lv Fredrik Slröm.

l. Antikens folkresningar.

_ . .l'länsklighetens historia är historicn om klasskåmpen.I .lilasscrnas evigt böljanrl,e strid utgöra folkre sningårna
lcriscrna ,och bilda 11e stora revolutionörne, epokerna," licic-
varvelrs ax]ar. Liksom rnan fordou sadc atL {olk,ens historia
:rl deras konurrgars, liksorn rrran rfu s;iger att folkens
historia, är deras lärares, så skall f rarntirl,cn benämn a
folkens Lristoria der:as revulutinners. OcI l,istoriels:tilai-
1ar, männisliornas ideal sliola, icke vara rlonarkerno, iåic
krigens. kärnpar, utan folkrcsningarnas leil,are och dcliagare,
människovärd,eLs förkärnpar, ilei ekonomiska, politisk;';.li
andliga frihetens bärare.

Murarc bygga Amontcmplet,
Gravteckning frrln Thebe 1800 år L I{r,

- .Så långt .historien sträcker sig, långt in i sirgurnasclunkel möta r-i klassernas kamp ocir' folkåns ,e.rringu, ,r-roihärskande förtryck.
De kiqesiska och indiska sägnerna veta att törtälia

om 
_ 
folkresningar och uppror tre,lfyra. tusen a. i,;.. "r.ål

lidräkning. ?å Babylons- och Niniväs i jorJerr sedau år.{usenoen under rurnerna begravda, men nu i dagen bragla

-Å
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stentavlor liksom på d,et gamla Egyptens papyrusrullar
har den moderna {orskningen funnit berättelser om de {orrr.
tida folkens strid'er mot sina härskande klasser och sina
tyranl er.

Det israelitiska folkets tråld.om under tle egyptiska
konungarna, skildratl i bibel.n, samt rless b,efriels.e äi tral-
clomen uncler guclsmännen Moses' och Arons ledning blir i
den moderna forskning,ens ljus ett till slaveri bragl lolks,
en _ till. prol,etariat slagen klass' resning och frih,etskarnp
under.. ledning av d,e viljestarka ,och frihetsålskandc upp-
rorsmännen.

Forntidens största och märkligaste folkresningar firna
r-i rlock i det gamla Gr,ekland och Rom.

Negerslavar i Egypten.
I{alkstensrelief från Arnarna, 1200 år f. Iir.

IIur högt än antiken, så kallas den fornticla grekisk-
i'ornerska kr.rlturepoken, slod i 115to t.rm konst, li'fteratur
och veLenskap, i andtiga och kroppsliga itlrofter av skilda,
slag, så stod denna ticisålder clock- i vissa fali och uncler
viss-a perioder mycket lågt så snarI rleL giilltie människo-
värde, jämlikheL i medborgerliga fri- och rrittigheter, social
sankänsla. I såväl det grekiika s,orn rlet ro,-merska sam-
hället ]rärskade en oerhörcl klasskillnaci, ett ul.präglat klass-
:!i'rg. .Egenclonen ägdes av rett privilegieräl -få,tal, 

en
liirskande öt erklass, oclr..mcd ogen,ionren - jorcl, re,lskap,
vulor. pängur -.l'ötjdc riltlridnL tilI stalens Jö.lande poslÅr:
,rch .till kunskapens- salar. Lika fåtalig och mäktig sorn
ör'crklassen var, lika talrik och vanåaktig var "unil,er,

kla$sen, slavarnas välcliga skara. Denna inclerklass ut-
f örtle allt arbefe, brukadle jorden, rorld,e skeppen, smiclcle
IfPnen, förfärdigacle redskap och varor, förråttääe sysslornat hus,en o. s. v. Men d,e voro i mycket rättslösa. De stoilo

*- 4',1 *

i blott ett ofuilstäniligt skydd av lagarne. De kunde säijas tiil
den högstb;uilande. De kulnde t. o. m. nåstan opåtalt miss-
handlas om ock icke utan böter ilräpas av sina äg,are. Ilellan
d,enna väldiga underklass - Attika, Atdns lanclskap, ägde
t. ex. viil år 300 f. Kr. 21.,000 fria, 10,000 halvfria 'och
400,000 slavar - som ,s,kapad'es roch vidmakthöllos genom
krigsfangurs tagan'ls, genorn egend,omslösas och skuldsattas
livegenskap och genom underkuvancle av h'ela folk eller vissa
grupper inom ,ett f olk och ,cleras f örvanillande till slavar,
mellan denna r-åkliga underklass och d.en tåtaliga överklas-
sen, s.om satt inne m,ecl samhäl1ets rikeilomar och ledande
poster, stod ett melianshikt, olika i olika stater och uder
olika tirler, ett mellanskikt av ännu fria, men ekonomiskt
rnindre lyckligt ställda n'redb,orgar'e, en slage un,rlerklass av
hantverkare och bönrler (eller arrcrnclatorer), länge utan
politiska rättigheler, uLan inflytan&e i samhå1let, eq klass

dels på giid mot unclerklassens
slaveri. dels i sina hösre skikt

Egyptish tjänare.
Bild i kalhsten, 3,000 år f. Kr.

slaveri,slaverl, dels l srna hogre skrKt
strävantie moI atI nå över-
klass,ens sociala klassläge.
Denna meilelklass kunde il:lanil
vara mycket talrik och untler
i kunskap och ans'eenile högt-
stående, vilj'estarka, rnå1mecl-
vetna, letlare nå ett utomor-
d'entligt inflytande och sätta
sin prägel på slatens h,eia för-
tattning och uiv€ckling, ibland
vara fåtalig ,och utan bety-
delse ,eller inflytaniie. Medan
den ekonomiska klasskamp,en
fördes mellan alla tre klas-
serna, därvirl i regel (dock ej
alltid) över- 'och meclelklass
höllo samman mot underklas-
sen, slavarne, s,om ingen part
ville ge ekonomisk frihet, för-
d.es den politiska klasskampen
huvuilsakligen mellan över-,och
medelklass, tlårvid så snart
denna kamp ör'ergick till blodig
kraf tmätning båda parierna
mobiliseracle ä'"ren . slavarne till
kamp i sina leder. Under
dessa strider tvangs medelklas-
scn någon gång att, för att
vinna slavarna för sig och
få ctem till uppror mot sina
herrar, giva d'em löften om
förtlelar, som gagnaile d,essa
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!-lavskaror, mera sä1ian ilock hela klassen. Dock frigjordcs
ibland vissa grupper av slavar eller försvårades äOilip_
heten att göra fria mån till slavar och 'förbåttrades sla'va'r_
nas . 

allmänna .låge _,eller gynnad,es cleras möllignctår ii[
lcsningar. - -Därför haile 

- slavarma det rockså 'aågligare i
4r uI. m,edelklassen- styrda d,emokratiska staterna än" i ae
despolrska sfalerna (t. ex. Sparla).

Konung Xerxes' klippgrav.
Uthuggen i berget Rustern i persien av konstst<icktiga stenhuggare

i b:te frrh. f. I(r.
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och hantverkare b'eståcnc1e mellanskiktel. och genom att
r.rtnyt1.3a skulclsättningsmakten berör.a d.essa meciborgare rleras
lorcl och göra dern till livcgntr. l'Ied h jälp ar. rnissnö jrl a
inorn adeln gjorcles 'en resrririg och ål Dralion uppclrogs år
624 f. i{r. alL' slirir-a nya lagar åt Atön. [Ien ]lrakon till-
liördc sjä1v acleln och skrev sina lagar i en anda, sorn
blott ytterligarc underblåste missnöj,et. Då acleln dessutom
1,og sig f ör att" f örsr,åra cle n atenska borgarklassen s hanr-lel
bröt ,en stor rer.olutiol ut, i vilken borgarklassen me,cl bön'
dernas ,och slavernas bistånd tvang ad,eln till en uppgörelse.
Till den atensk:r statcns ieclare väljes n.u Solon, som får
oilskränkt makt att,onarbeta lagarn.a. Sol,on begränsar
slaveriet, kringskär möjligheterna att för skuldsättning iör-
vandla till slav, genom en 'väldig reduktion befriar han
bönderna från deras skulder till adeln och återger dem den
rövade ;,orden, upphäv,er delvis i författningen skillnaclen
rnellan stad och lancl, ger hela borgarklassen politiska
.råttighefer, dock icke lika för alla, utan med en indel-
ring av f,olket i 4 klasscr relter egen.ilom av vilka var
klass hade sina bestämda företrädesrättigheter. Men Solon
införde också clen allmänna folkförsamlingen, som hade
vissa, ehuru begrånsad.e rättigheter, utlänningarnas asyl-
räti beliistes. Atdns gen,om medelklassens revolutio'n fram-
tvungna nya lagar och författning blevo utgångspunkten för
t'len atdnska demokratismel och för Atöns ekonomiska och
andliga blomstring. Nästa stöt framåt titl ökad clemohrati
kom g.enom en ny revolution av bönder, hantverkare, hertlar
och i viss mån även slavar. Denna resning skeilcle ö61
f. Kr. och ledcles av Peisistratos, som härvid uppkastad,e
sig til1 envåldsherre. Med bibehå11ande för övrigt av Solons
lagar i det väsentliga, sörjd.e han särskilt för börrdernas
och hantverkarnas intressen, unclerstödcl'e handel och sjö-
lart liksom andlig odling. När sedan Peisistratos' söner mecl
det aristokratiskt styrda Spartas hjätp störtades från makten,
lyckades e;' aileln återvinna sitt välde utan löijden blev
ännu en revoluLion år 508 f. Kr., leclcl av l(leistenes
i spetsen för folkpartiet. Nu reformerades törfatt-
ring.en ytterligare i demokratisk aniia, ade ns makt bröl;s,
lolkförsamlingen fick makt att lanrlsförvisa sådana med-
borgars som genom sin maktstållning hotade statens väI.
At6n nådd.e under sin rlemokratiska författning en oerhörd
ancllig och materiell blomstring - slavarnas, underklas-
sens läge var dock usei, ehuru vida bättre än i de
aristokratiska staterna - som rlock så småningom un-
dergrävdes dels genom aristokratiska grannstaters (främst
Spartas) stäniliga anfall och krig, d.els genon egna erövrar-
tend,enser ,och rustningar. Sin högsta blomsfring nådcie
Atdn uncler Perikles' ledarskap. Perikles utvidgade folk-
väld,et ansenligt, så att fo_lkförsamlingen fick den avgö-
rande makten på alla områden, utom ifråga om domsio-

",-,^l,u^, 
o*... tlo ett, 

"ögonblick 
kasta blicken på A t ö n s

:,:1191,.". I örsL var A t6n eil arvkonungailöme. ^ Scdan av_

:13,:*".j 1:l,l ,e"noT en sratsr ätvning äch cn republikansk
lil,:1.::T :"lord.es,, dock ä-nnu myckeI aristokrarisk, i ricr4rr sryretscn utsrord.es a.v på viss lid _ försl. på livsLirl, scrJan10 år, scdan i'år - r,"'ldu ;;;;"irrai'rr"äu' srora socls_o,1\ husäsarefamitjerna, 

"iit a uigjårJä'uaär". ' 
Denna acielnade ensam p.olitiska rärtigheter"bch ftirsåkie på alla sä{.ratt dels öka 

-antatet 
slavai, dels fö.tt;[;-";rt av bönder

tr'olk lialert d er n 7 I 7 7.
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Periklcs. - ;

N'Iarnorbyst frrin lr årlr. 1'. Kr. J

det krigiska lrlorn och korrr under
ra,le dr. ari:loklalislia qr.ekerrr;rs
rlpn alenska rlonokralin rrrgorrsin
malnas inbör.Jes I,or.glrkr.ig slo,l
ska derrrokr':ttirrs si,lr o,.li blrv
alislokr:rlerr Srrile l,r'iqgir r.rr lrL
f. Kr.
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andra sätt shada den unga I.Jlkstrten ått återvinna kro'
ran. I)eu romelskil statsförfatlnitrgen ordnades ef ter revolu-
tionen pir sri, sätL alt i spetserr 1ör rikets stvrelse [räcirle
tvrinne iör cLt irr yaLcla korLsulcr'. De försLa av rev{riuLionen
kolade l'oro Julius Brr-rLus och Tarquinius Collatinus. Konsu-
lerna kund.c biott rrtses ur paLricicr-stånclet, d. v. s. adeln.
Itorn var sålunda. i bör'jan en actelsrepubiik. De ur adell
tramgängna lionsulerra tillvaratogo också samvetsglannt sina
stanc[sbröclers intlesscn. IIela makLen kom att koncentle"
las hos derr lornelska aristokratin och alldeles särskilt
iros den bioLL 1ör patricicr öppn:r. rådsförsamlingen, s e n a-
len. .Nu uppstoil cn hältig kanp mellan den ma,ktägande
ör'erklasscl, patricierna, och deb övriga folket, plebe;erna.
l'lebelerna samlatl.e sig omsider till en våldig kraf tyttring.
De tågade nämligen, lämnantle sina arbetsplatser och sysslor,
ub ifrån Ron och. slogo läger på det utanför staden !e-

larne. iir.en dcn fal-
tigaste mcclborgare fick
nu tilltråde till t'olkIör-
sanrlingen, l. o. n. sla-
larrurs ställning {örblitl-
rlrles. De sköna kcn-
slelrra nirlr.lc cn utveck-
ling sonr lianske alrlrlg
sor-liLn i lrislorien. Ila.u-
ilei oclr sjiiriarL, hanl.-
lcrk ocli jorilbluk blonr.
s Ilarlc. lrn ti11 i:{tcr.
l)elihk:s clöd lyckarlos,
litl tattjd av den olycli-
iig-a vii.nr-1ning som clel
åv r\tdrns follrparti igäng-
siLl.ta kriget rnot Sparl.a
lagit, aris|okrat.in all
;rrel r irLtr;l nr;tk'onr [;jt
lrrt[c[c sin {:itlolnestarl
oclL fioli J'iir cn tirI r':i1-
rlert uuder- >de trettto lv-
l iltlllClrna). ['Ien tcr"olrr-
l.iouen kom år 403 ig.crl.
k'rld ar. Trasybulos, oc)r
ilen dcmokraLiska för-
{atlningen återin{ijrdcs
och bcvarad.es i storl

I scr I under växlant]c yt I rr'
I filel1 fii1 qtadi'n. lill,lpss
f ,,\ten ingie k förLuntl rrr,.'l

rlcss makL. llomarne gyLr,
slrår.anden, ularr att tlock
hcll förinLade,s. Unde-r lti

,\t6n sliidse på dert ronter-
d:ilf ör av den romerskl

skuvlrng oclr lrrjinrI rr' 87

. , ,Ännu _ 
mä-rkligare lin i i\Lön iiro rlock folkrcsningarna

i.ilet garnla R o u, ,Iet största och miiktigasl.e av forrrtfrlots
ri ken .,

_. _ 
Liksorn Atdtr var iiverr Rulr IrårL början konungarlörne.

Lh,ler konungcn l':rr.,lrrinirrr.slrl,rtlruq),o,i', ga,,r,n sirr og,,rr
ttaltg;r. styrelsu ocl siu iamiljs och sitt, hor.s lastbarh,et ådiog
kon ungalrakten rnyckerL ovilja och snullclr, konr clct cnlig'i
sägn-en till en folkr,esning irL0 t. fir. ;ig;,o,r, t,"tn tr,ngi.,IanilJen fördrevs och kriirgu,Cöruet Iör affir"iiA"" ar.skaf1,a,rles.Så grundlad.es rlen sedan"sjr stolta o,,lr r,,akiigu romclska
l:f-1b_]l\"r. l]en fördrivne kornungen oct, trans'familj ;;kt;Iorgav€s gerrom att Lel.sa Rons grannar till krig öch på

Dans,
tbrnrolrelsk viiggmirlning, 3 irrh. l. Kr.

läqna s. it. heliga biirget, Iiillrlarande att de ioke fiirr skulle
l'rterviinda till siailen och sina sysslor ån tlc tått meddel-
aktighet i slatcn-q sl.yrelse. lletl.a år r.årldshistoriens första
ktintla poliiiska storsträjk.r) Denna väld.iga folkr.esning
sltiI rned en gllinsarrd:e soqer tiil p)elrejeura, sorn nu tii]et:-
kilndes dcn politiska nrcliborgarriitten. Irolrnen blcv clet
1l)3 f. Kr. inr:itl.ade romt.r"ka f ulktribunatct. Detta
folkiribunaI lillkämpad.c sig ,en stor tnali[. De,ss ursprringliga
uppgill r-ar lårrnas[, alt skytlda f,olket mot de patriCisha-am-
l,etsrnJnnc-rrs gu,[t1 ckc. Irör att kunntr metl kraf t göra
,Ietl;r förkhrarIes folktribunalet okliinkbart och c.iess bärare,
rlo av folliot valda IoLktril)unerna, okr:riukbar.a. Ilc knnrtö
irrskridr rn,'l ;rll:r slrg. tirrrlrcts;rlgiir,[er, gen,,rrr re{o iör-
l';uri;r serretorrs I.eslrrl ;I g,r i tt.r.ksr:illigl;r.l ollr lttta rlo rv

_. - t) Den försLa la,ckliga stnijkcn fiirlligger siignen tili
liabylon, clär nrurarua r.id byggandet av elt stoit palats
geu,orn arbelsncdläggelse ti.lltvang sig britt,re villkor,
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dem leilda folkförsamlingarna sjiilva fatta beslut i statcns
angelägenh,eter, besluL soln \.oro bindan,cle för hela iollict.
Till sin hjålp fingo folktribunerna mecl ticlen underordrrririe
t.;ärrslemlin. Ii olklribrrnrtcI l,lpv i vorkliglrnlcn r.tt rlpt
t.onrerskr, folkels starka,, korLtrullcrrndc orgarr. o11 S) rrrlnl
Iör folkets sur.errinitet och makl, rnedel tlcri uIijr.ande" ma,k-
1en Jåg h'os senatcn, sorn rnecl liden även clcn tlernokrlti-
selades.,

Krnrpen mellarL prlrici,'r oclr plol,oj*r., nrollrn scn;rl
nelr lolktrihrrrral hrr.. många inlresq;rnla 

'opoker. Till ,.rr
ltöl;au fördes karnpcn orn jorilfrågan. patricierna hade scclan
Jänge tagiL sig ,rätten a1t tillvrilil sig crrsamma brukn.ings,
Iiitten till all den;ord, sortr hör(lL, slilt(,lr som stldan tiil.
Men plebejer,na krilvd,e nu att få sin brukningsanclel i rlenna
allmlinningsjord. Flfter heta strider sökte niän slita tvisten
så att.man, i stållet för att lita {.ill konsulernas gol.lfirL-
nando i deras utdelnin,g av jorden, föreslog al.i i eir Ja g
skull-e .fastslås rcgler iUr jordels ulskif ruirrg. Btler l.iciilrs Iörbittrat motstånd flen" patrir.ielnas sirll antogs r.ietta
lörslag, som blev så utvidgat, att clei skulle bli cri'allrnjirr
slralf- .och civillag ftir hela folket. Tio lagnrän tillsa.ttes
tneil oinskränht fullmaht. Så hadc bleheyeina vunnil..crr
ny väldig seger._ På två år utarbelacle dössa lagrnän >dc
t_o1v 

-- 
tayl_ornas lag>, kiillan till hela l.ärldr:ns iagr.riscn.

lirnellerl.id söhfe en clel palricislit sinnatle l&cnriin firr-
l'rrska Irgcrr >crrrlirligl sorrr dä söklo krinqskrjt,a lolktrrl,unir lr,t.
Tlå..1 illgtolr dnL ronr,rska Iolkel för rrr,lrr gurrgon ,ilr
lrolitiska. slor-sträjkens 1,rövrdo vipetr. tuqa,lc anyn ul till
rrlel, heliqr brilgnl- -149 f. Kr. och vurrno irryn ol (lor
legql. llal.ricierua rnåste g,c vika, folknakten Jrcfästcs. tie
Iolklig{; sinnlrle konsulelna ,luliirs valcrius och IarcusIl.oratius gcnomförde en la,d cleutohratiska l:rsar och itr-rillnillqlt. Sr. lra,le rorolrrtionerr itcf -egrat.

Elter en scrio ay kriq, sorn lrtott gynnartc iivcL,hlasscn
och utarma.fle fo'lkct, återupplogs rlel, irtrc r.ciolrnarheteL
376 f. Kr. .a v dc bå,d;r lolklliLrLrLelrrr [,icirrius -(to]o och
Lucius Sextius. l)cssa {ramladr: rle tre herör.nda, >licinskrlirgrrne. sorrr ginqo ul .pi töljrrr,l,,: I \l all o;Llri;l
r'änta sk"ullc 

- 
av,lrug:rs skuld.beloppet; 2. Att ingen nreci_

l,or_gare fick 5.,,Lu lrror än 500 ploglnnd av d,en 
-allmännil

lorden; 3. Att av rlc trå konsulärnå den enc ovilikorligenskullc vrra plebeJ. Stlid.n unr rlessa ltqjörsl;rg räckto illo ir. (iorrum en j:i rnlrird oclr llrn Io111p1.op11ics 1-ij1,I
k.,r.ml, selrrde plnl,ejerrr;r o,.jt lrqrlrre ;rnloqns JC? I. lir.
llji r-nro,l. \ jrr palricicr.rlls rrrolsl;rn,l [i]r l;rng li,l l,nrtr.[.
l',lohr.jrrn;r I'or;111,, rlnl enit lrö{jt or.lr rn;i litigr jiml,,.lot
ettcr del anr.[ra: i]ö6 f . Kr.. r-aläos cn plr:bcjiik clikiator,i}rl erL pl,,l',,,ii-k ccr\or.,:lit7 r,r'örr.c.los I,rr,Jrrlnir, qorrr Ic,Irlotrillsr:irorr,lot oelIliltill; I,nsllts l,lo| ;rr 1,rtrici,.111;1. 61.1,år 300 f. Kr. fingo pleh,ej,erna Lill[råi,clct lireir. tiil dc högsia
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pråsterliga ämbe[ena, 286 f. Kr. var fullständig likställig-
iret mellän patricier och plebejer viil a I I a ämbetens och
Iränsters tillsätlande uppnåll." Emellerfirl Lade gcnom krigen och crö\'ringarna en lly
oerliört hastigL växand.e unclerklass uppstått: slitl'arnc, bo-

slående av krigsfångar, erör'rade folks fattigarc klasscr',
{rån sin jord oclr sina Yrhen drivrra lrlebcjet'srmt irnpor'-
tcrarl arl-retskratt. Ail[ " 

of tr'r som pli]'ojoi rr;t tillkiiirrpaclc
sig meclinflytandc och makt i sanrhållot oclt tttc'tl llallr-

Ilrotlarc (gladiator) I'rrin llrrrhulanuur.
l3rousstaty från Neapel, 1 irrh. 1. Iir.

gri,rrg stlcd not pal,ricienra, logo rlosslr sklrl.an ig,.rr tr,.rrr,rrr
alt oerlriilt ö[r:r sina s]lr.slialol ooh uLsuga r.[enr- Del
1'arns patriciska gorlsiigare och iudustliirlkarc sorrr harlc
upp iill 70,000 å 80,000 slar,ar. Ilessa sla\.lrs st:i.ll-
t.ring r.:lr rnyckeL olika, nrcn i allrliinhct r-ar rättslijsltctctr
sLor ocli tlcss sociala cll.lnrlc oerlrört. -\uar[ 1öljrlo rlr-'1.

etrL sla.vttpplorct:. rJcn cllr rcsrringcn. på rierr a.trclra. I
allrnlinl;e1, r.alrlc sll.Lr.arnc liden liir sina fr.ihctsstrider oclr
r et-olLer rrrvckcl, r.iil: i 1idcr" ar. fa,r:r och trår-rgnrål fiir
sl,atcn. ['Icu pi. gnrnrI ar- slavskarornas okunnighet, Lri-
stande solirilrilot, torf tigrr, r,apenutrustning och slaviska :rnda
strandade aila c'lclas Iörsöli att slå sig fria. Fiera av dessa
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resningar voro likvål storslagna och i mvcket underbara.
Bland_ dessa slavuppror må först nämnas resningarna unrler
puniska krigen i Italien 218-202 L Kr. Vidaie de stora
sicilianska_up_proren: det av syri,ern Evnus leclda, som sam-
lade en slavhär på 200,000 man, vilken slos en rad av
lomerska fäItherrar och tände upprorslågan över nästan
hela det rom.erska riket äntla boit i Grökland. Det lvc-
kades romarne endasi genom list och beilräqeri att dö'rla
elier tillfångataga hövdingama och beseqra'slavarmöerna
år: 132 f. Kr. Åter r este si,; rl. srcrlianskä slavarnc, leclrlaav fIöltblåsaren Salvius och slavuppsyningsmannen Atel_

Am{itcatern (t{olosseum) i Rom.
Byggcl lrDder de flaviska kejsarna (69-96 e. I{r.), ryurrnantle 50,000

":iskfidare. Utiörd av slavar.

liur, 
_ 
slog_o de romerska hårarne, landstego i sötlra Italicn

och hotade det romerska välclets ccntrum, men föllo ånvo
sörder, sedan ledarne dött ellcr dödats 101 f. l(r. Oetslörsta och märkligasls a\. allr slrvrrpprorcn. dct sotrr
skakade Rom i dess grundlalar, jr dock'rlcl rv den nanrrr_
kunnige Spartaku. .ledda.

- Spartatus \rar cn från Trakien börLlig, Lill fäktarc viride rornprslra snclcn urbilJrd. lrögl l,oqar:a,l oclL viljcstalksilv.. Tillikn nred ell 100-lal k"amlatnr ryrrrrie llsn fpi11fäktarskolan i $1pua år Z3 f. Kr., intog \.0Lr,,1i,,,*, samlaclcsnarf..en här p9., ?0,000 man, sloq dc rörnerska friitherrarneKlaudrus och Varinius sarnt däipå tviinne rorncrska kon_suler, intog hela Syd-Italien, iad'e u"a*, 
-rig- 

en stor del
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äv€n av mell'ersta Italie! och- drog ..norrut till Pos slätter''
ä;"'- +å.suirkte han, övacle och be-väpnade sina härar och
'nJrfoi"Jaipa att tåga mot själva Rom och göra slavarne

iiii'lioÄt '".h dä rrÄed till årtdens herrar' Rom bävadc

;;i"- iinn *otu. Men så uppsto'l sön'lring i den sto.ra

slavhären, brist på livsmedel och ordentllga rapen --rn-
;;äää;, 

-.i 
vantaå hjalpkår från Sicilien-- uteblev' Mcn

in""-uut Spartakus *fu.i nog tatt utanl'ö^r. llom hålla stånd

-äi A.tt fränrste fältherre Krassus ocli först sedan hunger'

iärraå"ti och anilra olyckor drabbat rd'cn-.storc Spartakus,

i;;ir;;;; riet clen romeiska senaten att bli herrc ör-er sla"

Po nr pej ns.
l{arnr orl}yst.

lJ r tiltt s.

Iiopl)arhuvr(l

varle. I en sista stritl mot Krassus och Pompe.lus slupade
Spartakus och 6,000 av hans trogna korsfåstes -av clc

römerska segerherrarne längs vägen mellan Rom och ltapua.
Detta var år 7l f. Kr.

Emellertitl. had.e ännu andra tecken på dcL rom.erska
r'äldels förfall börjat visa sig än krigen mot slaverna. 'Ircl.s
cie av plcbe jcrna ernådc1a ref ormerna och genomf ö rila de -

mokratiika lagarne försLodo patricierna och d,e med r-lem i
för'nrögenLct ocli inllytand.c jtinrstiillcla köpmans- och änr-
l:elsnrånnen formligen att tillvälla sig cn föt rcpubliken
och clemohratin larlig makt liilika med oerhörda rihedomar.
Erör,ringspolitiken, krigcn och rustningarna bragtc Roms
stolta folkstat på fal1 och slutligen till undergång. NIen
ännu gj'ordes en rad av törsök at[ hejda den {arliga m[-

vecklingen åt höger, åt cn.välile och imperialism. Ett
sådant lörsök var bröderna Gracchus', Tiberius' och Gajus'.
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Tib,erius Gracchus, vald till folktribun år 133 f. Kr.,

förnyade den av överklassen ur gällanilc kraft försatta.
licinska lagen om ;ordens utskiftning fcir att rlärigcnom
å1ersl.älla ett tal.rikt och fritt bonrlcstånil samt vidtog iiven
åtgärder för borgerskap,eLs biista och fijr slavarnes 1ägc.
Ärrnu långre gick hans yngre broiler, [iajits, som var fo]li-
lribun åren 123 och 122 f. Kr., som liir atl, vara, säkcr orn
alt de genomdrivna folliliga lagarne skulle få förhli vitl gä1-
lande kraft, söirte f rånta ga ienatcn all mak t och f lltta
tLen ör'er på fr.rlkat och ciess olgan. Iratricierna hänina-
des genorn att-löi:r bår.ia Lrliiclerna ur r.ägen, rnen folJ<partiet
{ick omsicler å.r I07 maktcn och en rlan ay folkei. rlcn
berömde [,Iarius, b]er. konsul. Ilmellertirl splittr.ades Iolk-
partiet och Marirs drer.s f ijr cn tid över tlll patricierna.
Llr clessa partistririer utr.eckladc sig snart cle slorä rornerska

[{ynt Irån Syrakusa.

bolgarkrigcrr, inbördeshrigen rrellan folkct och ör-erklassen.
I det första, Bl 81 f. Kr., Llcr', eftcr en kort se,ger, folk-
parliel under I'Iarius besegrat arr s,eratspartict urider den
blodtörstige Sulla, som störide sig på de rornerska lego-
Lä.rarne, rletr romerskil nr.ilitarisrnen, sorlr uu helt komÅit
i lierremnktens hänc1cr. Sullas staLshupp berövarie folket
rnakten övcr domstolarne, l.agstiftningsinitia[ivet ooh cn vä-
sonllig del av fol.htriburratets lrittlghr.tcr, vill<a ör,erför"
des till senaten. Liksorn frcdcn givit liorns folk meilborqar-
rätt, .1agar, frihet och rlcmokrati, så fördo ruslningairra,
elövringarna, kr.igen hcn.emakten åter till välclet. "Rotrri
lihsom alla folks historia visar blotl allfför tydligi, att tlår
militarismen gått in, tlär går fo]limaktren ul] Sc,lan ,lc,,
rorrretska dernokratin rned llrrius gått i gravcn, gick ut-
r-ecJrlingen Lrstiqt utliir. Visserligen :u-sknj.fädes stir.ri Sultas
teaKtlonära lagar, rlcl den frist son demokratin i{årigenorn
vann blev liort. EfLer senatr-äldet kom triumt-irats-väldet
- trcfåltherler.äldet ocir cfter triurur-iratet korn ctl-viildpt, cäsarismen, kejsarmakten, clet. ena som det lrndra
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metl sitt stöd i cle stående härarne. Yäl gjorrle lolket
gålg p4 gång försök att återerövra makten, våi träclde cn-
skild-a härnmare fram, men mot militarismens jårnhäl Iör-
nrårlde man intet.

llet högt begåvade ronersha folkel.. clcn slora romerskt
demokratin, dcl 

-stolta 
romerska riket 'gick sin ounclvikliga

undergång till mötes. Må scnare tir-lcis folk taga lärtlorl
av den romerska lragedien.
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AUGUST PALM. KLARA ZETKIN,
Svensk socialistisk före- Tysk socialistist. Tillh.

gångesman (+ 1849.) oppositionen.

Socialistiska
(Folkkalenderns

stormän. I l.
porträttgalleri.)
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FRIED, ENGELS.
Vid sidan av Marx den
vetenskapl, soc:s grund-
läggare. (8 1820 i 1895.,

CHARLES I]OURIER.
Fransk utopist.
({'1772 'i 1837.)

A. C. MEYER.
Dansk socialisi.

('r'1858.)

ROBERT O\YEN.
Engelsk utopist.
(4 1771 t 1858.)

CAMILLE HUYSMANS.
Belgistr socialist. Sekre-

terare i int. byrån i Briis-
sel; byr. f. n. iörl. i Haag.

R. af URSIN. JAMESR.MACDONALD
Finsk socialislisk [öre- Enge]sk socialisr. Til)lr.
gångsnrar. (i'1854.) oppositionen. (,',l8titi.)

D GUSTAV BANG.
Dansk socialistisk

teoretiker.
('x 1871 I 1915.)

ODDINIS MORGARI. R. FRANK. H. GREULICH.
ltaliensk socialist. Tysk socialist. Stupad En av den schweiziska

F. d. partisekreterare, i världskriget. socialismens veteraner.
(* 1874 t 191,1.) (* 1842.)

VICTOR ADLER. JEAN ALLEMANNE.
Österrikiskasocialdemo- Fransk socialist, Riks.

kratins ledare. dagsman. Ursprungligen
(* 1851.) boktryckare. (* 1813.)

FREDRIK STDRKY,
Svensk socialistish

föregångsman.
(. 1860 t 1900'

PIERRE RENAUDEL. DANIEL DE LEON.
Fransk socialist. Med- Amerikansksocialistisk
arbetare i I'Humanit6. föregångsman.

(* 1852 t "197+.)
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Hur lång och tung skall människan vara?

Ilänniskan.s Iängcl och tyngtl unriergår även un.iler nor-
rnala förhållanden belyd.aniie r'åxlingar'. Detta beror på
Ilera, omstärrcligheter: r'as, irtcliviciuella :Ln1ag rn. rl. 1,å
grund iliirav är dct,så, gott sorn cirnöjligt att bestiirnrrla låclit
rnormalmått>. NedansLåcnclc silfror 1år alltså betralrtas
sirsom angivanrlc cnclasl, ungefärLiga uredella.l fclr kroppers
,1L1 ,'r'lr l;irLg'l i >r'nrg,'. llrr iik,. ',nr;rttliq ;rrriliolso i

eria cller anclra rjktning,'tr lr,.ltövet ilgrrlrrrL'llr lret'isa. s,irik-
clom utarr han pir. sin hirjtl ruilna til[ :rktgilanrie pii, Liilso.
liilståndet.

Medelliiti,yl cl ocl t, n reclcla i,lt t un clet. oli kn i(l clt, ar .
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Fackföreningsrörelsen i Sverige.
,'\v förtrocndcrnan (Jsltcl' IIag man.

I iivcr tr,ii hcll lr lrai: rL:L i rrrcLrsti 191.1 rLl.Lrrnl.-
na r,iirlclskrigcb lasat, Sorn natnlliql iir, har cleIfa nredf(ilt
trn qenomgåentlc ruhJrning av hell dcrL cir-ilisera.rlo viirldels
elirrrtotliska llv, ii, sna sitilrn Iijr elr mäugrl inchrstriel oclr
l.r'bcl.sornrrl.[,cn a.r. ör'ervlig:rnilc produkliv ]raralitiir, i fi)r'
irtta,nrle, och ii, r-[en anrlr:r. Iiir: irtrvurlslkligen rusl.ninqs- or:lr
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diirmod direlil eller intiirel<l sll,rnmrLnhör'audo iutltlsttigrenar,
i uppblornstrande riktning. llettrL lirigs gigan.tiska omfait-
rring, och,clerr inIeirsitct varnrorl. t.let föres, har gjort, aLt
tle,ssa rubbriingar i proilulitionsfiirlrrillnntlcn.a ej inshriinkt sig
till enda.st dc direkt inbienriado, utan iii'eiL de Iå ii.nnu
r.cuLlala liinclerna i. vårldcn hava erhållit en mvcket sterrk
och kraftig känning hiirar'. Orsaken hii,rtill ligeer ju däruti,
att det ekonon'risha-livct, nrod sitt allt mcr och rner stegrar1o
yar:uulbyte ländema cincllan, nått en sådan gracl ari utl.eck-

kroppsliirrgriclr srnåuingotn
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tinq att varie tvångsavbrytantle m;iste m'edföra synnerligen
lå.n"uI såcnde verkningar."Hriru har da fackföreningsrörelscn i vårt land, sjä1v
en pr,odukl av det ekonomiska livets förhållanclen, genorn-
sått d'enna kris ?" Landsorganisationen i Svergc, som omsluter lejonpar-
ten av vårt lands organiseråde arbetar,e, räknatle den 1

lanuari 1914 ett me,llemsantal av 97,252. Då kriget ut-
Lröt i augusti 1914, såg det untler de första veckorna ut,
s,om nästan allt intlustriellt arbete skulle så småningom
Iullsländigt avstanna. Bn nästan panikarIail stämning gj'orile
sig gällande inom vissa {örelagarekr.etsar. En del industri-
er nöclgades av brist på råmaterial, att om ej helt stänga,
så rlock väsentJigt inskränka driften, och de samtidigt på-
b;udna mobiliseringarne för vår neutralitetsvakt, bidrogo
även att oroa sinnena. Såluncla inkallades massor av arbe-
tare,och driftsledar,e, på sina håll i en såcian omfatlning
att det l-erkade desorgamiserirtg av arbetet, för exporLintlu-
strierna uppstod,o alldeles speciella sr'årigheler, i det att dc
u11ändska marknaderna hotade stängas, arbetstitlen måstc
på si'na håli starkt förkortas, alll efter som driften av-
s lann arle-

För byggmadsindustriens r-iclkommande avstannaile ar-
belel med nyplan,eraile töretag, kreiiiten stoppades eller för'
sr-åratles, och man koncentreradc sig på ett fårciieställandc
av reparationsarbeten 'och såilana företag, vilka vicl tienma
tidpunkt i det nårmaste voro slutförda.

Så småningom åndrade sig dock förhållanilena till rlcl
bättre. Då inga förvecklingar av utrikespolitisk natur in'
träff ade, började d'et e,na f öretaget ef tcr det andra, att i

de,n mån som lörhåliandena meclgår.o detsamnr;t, utergl
1.i11 normal drift. Llnder rlcn första orosveclian i augusti
1.914, hade represe'ntanler för' arbetarnes och arhetsgitrarnes
centraLorganisationer, jänlt,e rcprcsentanter för den sittandc
legeringen, vicl sammanträd.e å Järlrkontoret i Stockliolnr
enats orn r-issa riktlinior, avseclla att biciraga till ett förbiitl-
rande ar. ilen då för,eliggande situation.en. Illnnil;rnnaL
förklarade sig arbetsgivarne komma att bestärnt iakttaga
koll.ektivavtalens Lr,estämrnelser, även om vissa svåriglietcr
nnsågs föreligga, atL såsom annars skeilde, utbetala hela de
intjänade avlöningsbeloppen varje r,eclia,. Beträffnnde hol-
lektivavtaletis förmåga att bära cle spänningar för vilka
de uncler riessa skilLande situationer utsaLtes. l.rcfarades liirn-
ligen på sina hä11, att utvccklingen irlom don niirmasle li'lcn
komme att medföra en omfattir.nrle arlletsliisliet, r.arvirl r-tet
kunde tär'rkas att arbetsgivarue komnie att göra fijrsiih aLt
plessa rned. 1önerna. Från dessa, befarade utr.ecklingslinier
hörCes emellertitl iingenting. ,Som vi numera allmånt kånria
till, har ilet varit he]t andra svårigheter i lönehånseenrle,
som instållt sig.,

Sedan arbete, .u s-*ttu*1"*,., kommit i gång, och
enr viss jämvikt åter inträtt, börjad'e snart alla varupris stiga
meil e'tr svincllande hastighet, och s[ora arbetaregrupper ba,
trots bibehå11andct av den förut tillförsäkraclc lön.en, sett
sin ställning dag efter dag bliva allt sänrre. En tryckancic
dyrticl vilar Iör nrirvarande över h'ela vårt lancl, innebii-
rande prisstegringar mcd i genomsnilt 35 och 40 op pi
alla våra oundgiingliga hehovsartiklar.

Ett dyiiht sakernas tillståncl lämnar förviss'o båd,e stola
och sr.årlösta arbetsuppgifter för' vår fackliga rörelse.

Trots alla sr.årigheter, som under dessa båda. krigsår
förelegat, har den fackliga rörelsen i vårt land, ej allenast
hävdat förut intagna positioner, utan även gått framåt, i
det att m,ecllemsantalet visar en visserligen sakta f ort-
skridande, men dock påtaglig ökning" Vid 1914 års slut

ri. w. HoLtrsTRÖN'r.
\Ietal lind rrstri arbetareförlr

förtroenderr an.

J. .1ONSSON.
(iror- och Fabriks-arb.-liirlr

Iörtroerr rl c nr a n.

uppgicir dcnna ökning tili 3,955 i Landsorganisal,ionerr. i
det att clenna virI ornskrir.na titlprrnkt riiknade 101,207 tlorl-
lernrn ar.

- L)er-ina ökning forlsatle är-en unrl'er 1.915, och uIpgJck
då till 9,50t nya- rnerllerrrnirL, .ch räknerie sålunrla i,ä;(ls-
or:ganisaLionen i Sr-erge vid 191ti års btirjan 110,708 rncrl.
lemmar.

Oaktat att alla tle svårighet'cr, som den nu pågåendc
värlclskrisen mecifört för vårt lancl, och som fijmt i itllrt stiir.
sta korthel berörts, givit r.len. fackliga rilrelsen stora och vik-
tiga uppgifter atl liisa, och r-ilka uppgifterr rrred. Iedniug av rir:
konflikt.lyltda åren 1907-.1909 kunrlc ltinkas r.esultela i
omfattantle alJrotsuerlJ;iggelser, sii spåras docli ingenLinu
l,iirrr i lrl,l)qiIlcnr;r otrr ,lo sutrrtrror sr]1il Ii;t L;rrr,lsol.gxnj5;1-
ttonens vidkomlralrh använts atI störia scnomförandet av
önskade krav på förlrittringar i arl,reLslijrhållandcna. Un"
der år 1915 lill exelrpel, har Iör lörsta gångcn setlan
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Lanclsolganisationen bililades 1898, intet som helst kon-
lliklunderstöd utgått. Anledningen härtill år att söka där-
uti, dels att en ilel fackförbund ej kunnat under nu rådandc
kris reglera sina arb,etsförhållan,r.len, dels att ancira fått sina
förliållanden tillfteclsstäl1and'e'ordna,de r.rtan korrflikt, elicr
diir sådan utbrnlit, har denna ej blivit av clen omtattning,
ItI Lanilsorganisationen b'ehör-t ingripa.

Då av Landsorganisationen uLbetalt konfliktunderstöit
utgör en gotl lrätare på cle stridig]reter som satt sin prå-
gel på arbctsnarkn.aden i vårt land unrier ticligare år, in-
1iöra vi här rlessa sumnr'or. För ,ett rätt bedömanrle torcle
där3ämte behör'a påpekas, att dessa i hur.ucisak hänf öra,
sig till av arbetsgivarne iscensatta I'ockotrter, då Landsorga-
nisationens organisatori.ska byggnad, särskilt under här an-
givna år, ej tillåt etL understödjande av de direkta sträj-
kerna,

Av Landsorganisationen i Sverge utbetalt konfliktun-
derslö'1:

--- 6.1 -
det unrler åren 1915 och 1916 genom förhantilingar mecl
arbetsgivarne fört ,en rad av lyckade lönerörelser, r'ilka utåt
eJ så m-ycket uppmärksammats, då de i regel slutförts utan
Oppna konflikter. l'örbund,ets riksavtai merl Sverges Verk-
statlsförening, scnast avslutat 1913, möjliggör nämligen, se-

da,n den s. k. >f örhancilingsordning,en> g,enomgåtts, att ar-
betet kan necllåggas uncler fordran på högre timlön, når som
helst und'er avtalstiilen. Lönerna åro nämligen i avtalet
angivna som >m.inimilöncr>, och det år särskilt stailgat, att
dugliga arbetare rsliola erhålla hcigre 1ön än minimilijnenr.

Blancl de öppna stricier som fiirbundet hatl att utkämpa
under 1916, ftirtiänar särskilt att trnteckn.as 0lofström, där
preludierna spelailes rerian 1915, i det att arbetsgir.aren
den 22 april lockoutade förbuntiets metllemmar, i hur.udsak
därför att de vägrade att gå mecl på ett införande av de't

1899...............
1900 ..............
190r................
1902................
1903 ........... ..
1904. . . . . . . . . . . . . .

1905. . . . . . . . . . . . . . .

1906... ...........
1907... ...........

206,132:
73,361:
66,607:
40,150:

113,5,11:
183,705:
81 3,236
150,79 t:

1908
1909
1910
1911
t912
1913
1914
1915

78
80

3ir
80

b5
11
93

72
45
61
91

761,629:
3,063,406:

348,914:
t55,277:
178 674:
lr.tr I tr: 

-124,821: 33

138,398: 40 1916. ......

l.'ör att när'mare angiva den svenska {ac)<föreningsrö-
rclsens verksamhel, är' d'ct enieller[id nöcivändigt att övergå
till de olika fackförbunden, vilka bilila självsLåndiga orgir.-
risatoriska enheler inoin Lanclsorganisationen.

La,ndsorganisationeus stiirsta, l'ackförbund år

Svenska Metallind ustriarbetareförbu ndet,
som rlen l januari 1.91.6 rriknacle 187 avdelningar sa"mt
35,039 merllemmar. Detta medlemsantal befinner sig för
ör'rigt i ett ståndigt stigande. FörbundeI torde ej' ha haft
samma känning av tlen genom krig,et inträclande krisen
som andra fackförbuncl. Obetyciligt berört redan under dc
törsta parikveckorna 1914, har situationen oupphörligt för-
biittrats genom en stigantle arbetstillgång inom järnindu-
strien, som tirlvis lagt b,eslag på all kvalificerad arbetskraft.
För'bundet tordc, på grund av sina speciella avtalsformcr,
i högre grad än flertalet. av övriga fackförbuncl i viirt land,
under rlen nu i ett par år rådande situationen, haft för.
tråga aLL. tillgodose sina metllemmars ekonomiska intressen
i fråga om iörbättringar i lönevillkoren. Så har förbun-

NII,S LINDE. ÅUG. SYENSSON.
'fråarbelarlörb. förtr.mån. Sfrgverksintlustriarb.lörb. förtr.rnån.

s. k. >Tailorsystemct), och vilken lockout var ett flagrant
brott moi gällande kollektivavtal. Arbetsgivaren måsie också
seclermera viha från position till position, och den 26 jttnt
återupptogs arbetel.

Redan i slutet av 1915 uppstocl emellertirl den gatnla
konfliktanl.edningcn. på nytt. \ierkstaden sökte att nerisåtta
ackorclspriscn, r-ilket resulteracle uti att arbetarne, jämlikt
avtalets bestänmelser, ör-ergingo till att arbeta mot tidlön.
Då timlönerna emellertid l'oro synnerligen låga, ingingo ar-
betarne m,öil begäran ,orn timlönsförhö jning, I'ilken föror-
sakade resultatlösa förhandlingar. Den 1 mars 1916 till-
stållde clärf ör arbetarne bolaget ett ultimatum, som tiäres.t
detta ej accepterades, skulie meciföra arbetsneclläggelse fr.
o. m. onsclagen ilen 8 mars. Naturligtvis avslogs arb,elar-
nes begäran, och bolagct metld.elaiie clärjämte, att detsamma
e1 hacie någ,ot >att erinra mot detta Edert beslut>.

Strä1ken pågick till den 10 juii 1916, då arbetet åter-

Folkkqlendern 1917,
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upptogs setlan ett meiilingsförslag godkänts av båda par-
terna.

Utom denna slörrc honflikt, har förbLrnclet haft flela
mindre öppna stricler, bland vilka kan nåmnas sträjken
virl sockerfabrikerrra i Skåne.

Ett. stort antal firmor inom jårninilustrien har lärnnat ar-
betarne clyrtiilstillägg. Bland den mångd av nya kollektiv-
avtal med förbåttrailc arbetsvillkor, som under 1916 genom-
förts, förtjånar sårskilt att antecknas rörarbet'arraes i Stock-
holm.

Förbundet har uncler 1916 ar.hållit sir 12:tc orrl. kon-
g res s.

Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet
rälina.de dcn 1 jan. 1916 20ö avtlelningar.mecl 15,680 merl-
lemmar. Äl'en detta fcirbnncl har under 1916 gen'omfört t'n
rad av 1önerörelser, r':rribland. srirskilt rnå nämnas riksav-
lalen inom fönsterglas-, sockcr- och buteljglasindustrierna.
ilär'till kommer avtal mctl eu hel mängd olika firmor oclr
ylkesområclen, sorn ej ha ka,raktären al- riksavtal.

Fijrbunclet har under år 1916 haf |' öppna konflikter vicl
J ärpens sulf atf abrik, vid IialmstaiLs hamnanläggning, virl
Hanaskogs kalkbruk, vicl Örosundsvarr-ct i La,ndskrona satt.tt
inom byggnadsinch,rstrien i IJppsaJa.

Svenska Träarbetareförbu ndet
räknade t1en, L jan. 1916 154 avtlelningar mecl 8,444 med-
lemmar. Förbundets avclelningar inom byggnadsindustrien
r 1\{a1mö, Limhamn, Lund, Esiöv, Höganås, Eorås, Göteborg,
Linköping och llälsingbolg uppsatle i slutet av 1915 sina
lokalavLal med- vederbörande arbetsgivareorganisationer till
den.1 april 1916, enlåtgäriL som ciärest ej nya.avtal förc dcn
15 febr. 1916 kommo'till stånd, gav arbetsgivaren rått att
före ulgången av rlenna sistnämncla tidpunkt uppsåga samt-
liga byggnaclsinclustriens lokalavtai övcr hela larnciet. På
sarnthga platser ingingos dock nya avtal förc denna tid-
punkt, l'arvid arbetarne på alla platserna tillerkändes minclrc
1öneförhö1n ingar.

\ritlare har förbunilet under 1916 genom{örI nya avtal
för byggnadsträarbetarnc i Falhenberg, Grängesberg, Troll-
hättan och Nåssjö, på den senare platsen tlock först sedan
arbetet n'edlagts, för mclbelsnickare i Mariefred och Gävle,
på clen senare platsen dock först elter öppen strid, för gias-
mästalne i Lund och Göteborg, r'ici skeppsvarvet i Hål-
singborg, för korgmakarne i Jön.köping etc. Vid ctt i
llalmstad pågåendo hamnbyggnadsarb'ete har år-en tråff ats
kollektivavtal, d'ock först sedan arbeteI varit nedlagl nå-
gon tir["

-* 6? *=

Förbundets styrelse ingick ilen ?B mars 1g16 till Cen-
lrala Arbetsgivarefiirbundet mcil en begäran om ett allmänt
dyr.tidstillägg tiJl byggnadsträarbetarnö ör-er hela lanclet.
EtI sanrmarrlrär'le kom til[.slånd Jcn 10 rnaj mellan ropresen_
tanlel för resp. organisatiouor, mtll utan att något positivt
lesulta,t. kunde- uppnås. Seilermera Lal emelleitid ^frågun
återupptagits för b1'ggnailsindustrien i sin heihet. varäm
meru, län gre fram, 

j

Svenska Sägverksindustriarbetareförbundet
sory Ju_på gruncl .av intlustriens förliggning till Norrland,
i huvudsak har sin verksenrhet förlagd r.lit, räknade cien
1 ian. 1916 100 ar-rlolningar, med ?,.lrjO medlemmar. Se_

CII. I,INDI.F]Y, F:D\V. JOH,\NSSON.I'ransportärb.törb. törtr.man. Sko- o. Liitleririau"iriarh iti.l.

darr 
, den t jan. 19t3 har Iörbundct krattiel. gåil. Iramå1..

]ieLllemsantaleL Irar nJmligen sedan dennr "tidiunkt 
ökals

]r,u{ ol Til*n än 55 o,b. -Förbundet har kolleklivavtal gåi
lande_ pi 92- platser, samt omfattanile 6,418 medlemmär.

Under ticlen clen 21-24 april 1916 har förbundet av-l;ållit sin 9:de orcl. kongress- i Gåvle. Här beslutades
blancl annat att avsåtta medci för införancle av arbetslöshets-
understöcl i cn niira framtid, samt att anslå elt belopp iv3,000 kronor ti11 Sv. Stcniu,lustriarbetareförbunilet,'Lca
anledning av dess medlemmars siora behov av understötlunder dcn nu pågående krisen.

Förbundet har tlels genom framställningar till arbets-girarne, om dyrtidstillågg," och rlels genom iippsägning avsrne rvla.l, sökL att kunrpenscra dyrtidens veiknin"gar." trellesta arbeLsgivau,e uppgives , även hava lämnat "dyrtids,
ttttagg, ehuru detsamma betecknas såsom otillräck1igi, och
lT:^i ,l:q:l iestått ar' 5 ä c o1o tiragg t,rl åe io.ri''r,tgä.
erroe Ionefnaj
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I iuli 1916 äro 26 iönerörelscr fi;r året, berijrande
t 9s0 iiecllcmmar, avvecklarle, meci en sammanl'agd ltlnc'
f ,;"i.;,nine av 615,000 kronor under en genomsnittlig av-

i"i*tiå "i 1,4 irr. 
- 

Drirtilt komma dyrtidstillägg under vin-
iät" iill cirka 800,000 kronot. 18 

'Iönerörelscr, 
berörattrl'c

1.,050 medlemmar, iiro ännu 'ej ar-s1utade.

Svenska Transportarbetareförbu ndet
riiknacle tlcn I jan. 1916 63 avdelningar med 4,747 mccl-

lemmar.
Den industri vari flortalet av förbundeIs metllcrnnlar

albeta s1öfartsindustrien samt harnnarh'ete - torde
tiilhöra en av dcm, vilka i en oerhörrl graci prof iterat på

ilen nu r:ådancie kriscn. På grund av en rnängd samvel"
kande förhåilanclcn - tonnagels i r'ärlticn anr-ändande för
kligsänc1.amåJ., minskningen i- konkurrens genom ilen tyska
hrirlelsflolLans instångnirrg, rnitreringarnc runt r'åra kuster,
nrcil tläral- följan.ci.e riskr:r ctc. - hava {raktsatserna stog-

lats till onatuiliga belopp. l{i'.irav ha emellertid ar}rel.arntr
r,r':rkliskl 11gs1 insenlinc l,o\ornrnil. Trårlom l{'rrlo 'lr'll ilv
:.r. Rrdrloj:iirenirig inatrgr,r'crrdc 1'oliliketL genl cmol ;trlre
l a,i ne til]höra iletr hänsYrrslösastc oclt krassaste sorrt sett
,i;rqerL. Eilor slarka pill irckrLirrgrr: skullr Lio"k tLnder kom-
rriunde år tl.yrtitistilJägg ittgå rirerl 5 0i0' saml, för i\orr-
lirlrlsclistrikten med ii,,,,.0. L)r,und.er flera år framiri,
gr.illancle kolleklivavatalerr lia av atLeLsgivrLrne anförts som
iiincler {r;r: atL reclan nu medgiva förbriltringar i arbetsvill-
lioren. Följden har blivit ett- lilltagande och jäsande miss-
rröie blaud 

"arbetarne, som iakttaga lturusom arbetsgivarnc-s
ririsler oupphörligt ökas, sarntidigl som tleras egen stä11-

r,inq gcnoå'clyrtiäen Iörsåmras. Så r'rtbröio spontana och
krailisrL slråikär i Givie och skutskår trots gällande avtal,
slutaride meä ath arbetsgivarne måste medgiva löneförhöj-
ningar ar''omkring 15 oio.'Ar- i huvuclsak samma motit-, parat mecl dcn omstän-
diql,eten att enskilcla arbetsgir-aro oupphörligt kringgått och
i:i)illanskat rvtalets rcalinn'ehåll i Stockholms hamnar, hat'l
hanrnalbetarne i SLockholm fr. o' rn.'den 3 aug' 1916
necllagL arbetet, cn arbetsneclläggelse soll då clctta skrives
loJrn oasålI i 20 dagaL.

På's"rund av fle"ra santverkende [örhållanden t'uLdc

blantl föibuntlets mecllemmar i rått stor utsträckning fin"
nas anhängare av en kraftig taktik gent emot arbetsgivarne.

Förbuidct avhöli sin 8:de ord' konrgress i Stockholrn
i sc1,l. t91U.

Svenska Sko- och Läderindustriarb.-förbundet
räknade den I januari 1916 34 avdelningar- mecl tillsammans
4,12? medlemmar. Även d.etta förbund har under krisen
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kunnat n,otera en riklig arbetsl,illgång inom sitt I'erksamhets'
område, be roende på en lir'lig expolt av inclustriens pro-

clukler'. På gruncl av uncler scnasle tidcn gencrrnförc1a ex'
portlörbud, i förorin.g rned svårighcL:rtt fii in rår'aror i
i,o},övlig unLfaftning, t,,rdc' tn- l'gen lijrlrållanrlcua föråntlra
sig till- d,ct sårnre. X'lcrllenisantalcl, i förbundel. har be-

fuiirri{, sig i e lL sLrirrrligL sl,igan'de, clier mcLl 1 1,6 tt1'o under
191.5. Siörsta slegrirrgcn har komnrit på gruppcn >kvin'
nor, övcr 1B år> vilkcn grupp r'rtgör 22.8 0i0 av förbunclcts
rned Iemsatt1.al.

IjörbLrncleL har cLL rilisavtal nr'erl arbetsgivarne irtotn sko"

industrien. soln g(iltorll allmiin omröstn.ing bland. Iiir:l-runciets

merllemmar ul.striickt-q att giilla även f iir rlr 1916. I stor
utsträckning har' 1'rarnställrriugarr gjorts onr tl1'rtirlstiilågg,
rnen rc-sultiit0t, uIliuivcs nlirnrlisl varit cn. iLLissriiknirrg. '\r-

F, t,. NOIIDGttliN.
Komrnunalarb.förb. förtr.nlan,

.I. H. I}LO}II{YIST.
(ijutareförb. ornbudsuran.

beIsqivarne har visscrligen i regei ]ämnat något }elopp,
rnen" liksom fallet har varit i anclra yrken, har dessa r

Iråsa om storleken varit alltför smått tilltagna.'I'ör'bundct utLetalar arbetslöshets' flyttnings och res-
hrtilp, och utgick för detta. än'clamå1 uncler 1:sta kr-artalot
Ii.tlå'kronor "1,+50,53. Förbundet har avhåliit sin 9:de
kcingress ilen 26-28 juni 1916 i Stockholm.

Svenska Komm u nalarbetareförbu ndet

räknade clen l jan. 1916 4,028 m'edlemmar i52 avdel-
n1 ngar."Som av natrtnet Irarngår, onrslutcr förbundet så gott
som uteslutanile i komrnunernas t;änst anstäIl'da arbetar':
inom olika yrken. För fr'ämjandet av sina medlernmars eko-
rtomiska iniresscn får förbrindct föra sega och långvariga
förhandlinesstrider och till och med öppna konilikter med

do förel.rärftsvis av högermän ledda kommunerna i egen'
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skap av årb€tsgivare. Den avtalsform, soltl flertalet indu-
striarbetare und,er hårda strirler genomfört * den kol-
lektiya - har ännu ej gcntemot könrmunerna kunnat helt
geromIöras. \risserligen föreligga kollektivavtal som avslu.
tats mellan förbundet och vctlerbörande kourrnuner, rrleni en del fall äro d,essa kompletterade med inr_liviLlue]la avtal. ,En _mycket kraftig förkärleli hyses av en clel kommu-
ner för' den r,ent inclividuelta 

- 
avtalsformen, som ju mOjlig-

gör_ den .ens_kilde arbeLarens absoluta u[es[änganclc från 'alTl
verkligt ",inflytande över sina egna arbctsr-illkor.
- På -flertalet platscr dår förbrinclet har medlemrlar tor.dc
framställningar ha gjorts om att under nu rådandc kristid cr-
hålla. dyrlidstillägg, men r,lr,ssr- lr,amstrillninsar ha ej bcak.tats i större omfattning, och framför ailt ej i f.,;g1. g;,1
! {råqa. om beloppens slorl,ek, än vaLl .o- gålln. fti. .;lirigu
induslria,rlielare,. dri jrr kornrnunerrr;rs Jo.jan',je ntJrr i rog,.Jsöka a[[ unrlvika atf vara några >mönsterarbctsgivarör.

Svenska Gjutareförbu ndet
räknade _den 1 januari 1916 111 avdelningar mecl tillsarn-
mans 3,570 nredlemmar.

Förbundets avtal merl sina arbetsgivare är rleisamnrasom löruL angivits gällarrrle för l\Ieta'ilindustliarb,,tareför.
bundel. Dels nred anletlning av tlessa speciella;tvtalslor_
rner, och dels med anlednin$ av lelativt foct aLbefstiilgtng,har förbundet äyen under kilistidcn kunnit i sLor utsöäcii-
ning_ förbättra cle ekonomiska betingelser, t-arunder tless
nrecllemmar arb.eta. Dels har iletta" sketl qenom di].ekta
ö.hringar av timlönerna, clels genonr erhåIanäe av dyrtirls"
tillägg.

^ yid sidan av dessa uppgifter har förbundet seclan fleraår tillbaka fört en energisk" kamp för forbåitandet av derent sa,nitära förhållandena pa otina arbetsplatser, ett ai-
b,eto som även krönts mecl främgåns, auen oi; i Aåtta nanseende ännu mycket återstår atl uiiatt,a.

Svenska Bageri- och Konditoriindustriarbetare-
förbundet

räknade tlen 1 Jan. 1916 g,ggl mecllemmar i 52 avdel_
nlngar.,

- Flerialet av Iörbund,ets meillemmar arbeta uncler cltkollektivavtal .som ingicks den 20 *pl. f Cla-.lrer cn hon-
l]i5l .oT pågick i _flera månader mäd yrkets ari.rcLsgivarc.uetta avtal har undcr 19tG genorn allmin omröstnin," inonrförbundet prolonge_ru1s atr gi'lla y,r"iilgä--irl er, "ti", in"urr oen I Junr 1920. Delta rcsultat möjliggjordcs gcnoutat[ ]ön.crna. lröjdes över hele linjcn. 

' - r -oor

Under kristiilen Lar d,et st,or,ä flerlalet av denna yrkes.
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grens arbelsgitare ulbelalrl, dyrtidslillågg i crr eller annan
form, förelrädeslis dock genom en exlra vcckoavlönings ul'
betalanil,e., i

pi;15s1d,et som hildades den 25 juli 1896 har under
1916 {irat sitt 20-års-jubileum..

Svenska Murareförbu ndet
räknarle den 1 jan., 1916 59 avdelningar rnecl tillsammans
3,221 medlemmar. I likhet mecl övriga fackförbunil vars
rredlemmar uteslutanclc äro sysselsatta inom byggna'lsindu
strien, har detta förbund hårt drabbats av den tvåarJga ktt-
sens ännu .alltiåmt sig stegr;unrle l'erknirrgar. Arbetslöshe-
ten, som för alla bvggnailsinclustriens arbeLare är en sär'-

sliiit und er vintermårlåderna stiinrligl åtcrkommande f örc'

ANDERS SJÖS.IEDT. ^T.]I,S PII.RSSON.
e, geri- äcn*fron"tl -in-d-us tri arb.-lörb' )t tt raretörbu Ird ets lörlr'n ta n'

'' lörtr.man.

teelse, har inom byggnailsindustrien på gruntl av krisen avse-

i'atl åf"tr. I ttouääbe. t9l5 rappörteracle 24 avilelningar
,nid 2,255 medlemmar, ait tle--håde ej"minclre än 668 ar--fr"tttOå, 

ell,er 29 o/0, och ställningen försämrades oavbru"
f,.t. Haititl t<om ati arhetsgivarnes-huvutlorg-anisation, Cen-

trala Arbetssivarelörbun'lot,-av principiella skäl hittills täg-
raI att bevilia rlyrtidstillägg, ehuruväl en oclr annan ar'-

Läitniuuto än"tlock" IncdgiviL'mirrdre dylikl, sonr dock variI
*ffiå.t otillräckliga. Lö,.ettta tör förbunclel's mecilernmar
ino 

-{astståiliilu 
",tiigt 

avtalet inom byggnadsinclustrien av

åån S0fS 1911, och" som 1ätt förstås, ej beräknade för dc

lei'naJJIolLållanclen som sealermera tillkommit'.

Svenska Sten i nd ustriarbetareförbu ndet
räknad,e tlcn 1 jan. 1916 94 avtlelningar meil 3,800 nLed-

Jentmar.
Detta förbund torile utan gensågelse ku,ura betecknas
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I likhet meal övriga förbunil vars medlemmar löretrådes'

vis sysselsättas inom byggnadsinclustri'en, har krisens verk'
ningar varit synnerligen kånnbara. Ärbetstillgången har
under hela kristiden varit dålig, 'och några dyrtidstillägg
har endast undantagsvis kunnat b,ehommas, och i de fall
där dctta skett, har dessa utgått s,om iillägg till iimlönerna.
i{ögsta beLopp som bekommits har varit 5 öre. Nya avtal
mcd förhöjda löner har ingåtts på 8 platser under 1916.

!'örbundet utbetalar seclan 1906 begravningshjälp, samt
sedan. den 1 jan 1916 även arbetslöshetsunderstöd. Av tlet
förra har und,er ti'ilen 1jan.06*-1/8 1916 efter 163 avlidna
medlcmmar utbetalats 39,399:50, samt av det senare un-
der tiden 1 jan-1 aug. 1916 kronor 11,980: -.

=l
72_-

som tiet hårdast dra.bbade- aw den kris sorn lu är pågående.
Vid de st,ora stenbrott,en-j Bohuslän .och Blekinge,'aå;-il;;_talet av förbundets medlemmar ,,oro ,yr*.irutå,' och d;irsnart sagt 
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prorluktion av gatsten etc, val avs,edci för ex-pult, skeddc redan i aug. tgl{ en fvisfoppning, g.noÅalt exporten totalI avklippres. Visssrligen 'har 6rre?piskalörsök-gjorrs atr i viss -ritsrrä"kning 

u[pehrii; å;lii;;;''lviss.a.fali till ocli med genonr minsk"ninf'av'li;nerna. menställningen försåmrades öavbrutet, o.t iiao*t.iå;;;;il_'tä
hens.öktes _på ilet svåraste av del tra.igenom'uppk";;;;;;
nödtillstånd.et. Också.. har det bfivit'nåävanåigt t.;. å"iallmänna * stat och k-ommun _ att traJa friafp"u"au 

"_.1_lan. Sålunda har 1916 års riksdag ltrii:"t"'e,SbO,oöo iro-
l!r.. att som lån ör-erlärnnas till körnundr i äch 'för 

sten.lnKop.

. . !är;ämte hava allmännyttig.a arbetsföretag igångsafts,dels bestå,ende av utclikningui 991 ,;g;;t"gg;i;gar, rlets ockav skogsplanteringsarhoten, vid "itfä "rn?isfösn 
sLenlrul-garc i försra hand skola iga IöretriJL iifi"*.loro. '---'-b

Svenska Skrädderiarbetareförbundet
räknade den 1 jan. 1916 59 avdelningar med 2,856 merl.lemma.r.

^", Y.*::" ll.]!t! sjor{es Iramsräilning lill arbersgir.arncrlrr oyrldsrtnaqq. men .denna framställninq avslogs, varföravtalen uppgades. t-'ntler .1016 l,;;"6;;.orrä_t genomförten omfattancle lönerörelse, berörande Za åfi'i, platser, ochvarigenom omkring Z0 oio av forbunåets-m-eäiä.*u, fått en
I önef örhö3 ning, s oä b eräknis 

"pp 
gä-iiii-råääinragt 250,000kronor,,

De förenade förbunden
vars medlemmar ulgöres av garvcri., läder-, tändsticks_,päJsvaru-,och kvarnlndusrriarbEärel^'iari"äå1,' den 1 jan.
1C16^ 46 

^a.vdetningar med 2.2ä9- m*lil;;;.
,,---Y.r ö,lJånuari 1916 har förbundet efter förda förhand-rlngar aysiutat ett riksavtal med Sv. GarveriidkaretOrenin-gen, gällande intill d,en l april 191g.

Där1ämte har på en_ hej aet enititaa plafser avslula{snya avtal metl för6ättrade avlOnings_-o.i, ål^"truifftor.

Svenska Måleriarbetareförbu ndet
räkrrade den 1_jan. 1gl6 

_44 a.vdelningar med 3,229 goclkiinrjamedlemmar. Då lörbunrlet i sina iruagrr'f-rå, lu.rtarn*niser,om al[ >ingen nL.edlem _srrykes for skuT,iu frii. Aet io._otiumedlemsantalet avsevärt högie, eller b;5i4;iå samma tid_purrkt.

OLOF'CARLSSON. .'. ANDIiEÄSSON.
Steninaustii-arU.-iörb. förtr.man' Skrädderlarb'-förb' förtr'rnan'

Svenska Gruvind ustriarbetareförbundet
råknade vid 1916 års börian 28 avtlelningar och 2,059 meil-
lemnrar.- 

Forbundet har under 1916 haft flera lönerörelser av
gun.ko-o;tutiancle räckvidd, av viiha nå-gra mindre.-P1 ,9n-
Jtaka nlatser medfört öppen kontlikt. Vld dessa tillfällen
r.* a1 i.-Oituiiiili[o elementen, som på sina hål] äro stark[
Itit"iraåää- nom fotbundets arbetsområde, bidragit till att
komplicera förhå11anilena.'Efter att i vissa frågor ha samverka[ med, anhångar-tre

*u dert- syndikalistiskn riktningen vid" lönerör.elser och tly-
fiit,*it"t-iå.l"nilets styrelse u"ntler året intagit en bestämcl

i.oit -ot anhän,garne iiII syndikalismen, och -ryg-t 4-" tp]i!!-
tinoi- o.f' försligningsresuliat, som pi sina håll blev lölj-
deli av dessas sätt att >samarbeta>.*--- 

fOt närvarande (aug' 19fG) pigår omfattanile avtals-
förhandlinsar virl dc's.-k. exportfältcn, där arbelsgivarne
pa ,fft säit soka beslrida det beräl.tigade i arbeta'rnes krav
pä högre löner-
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I nt. Tobaksarbetareförbu ndet

räknado vid 1916 års ingång ? avdelningar mecl 1,51g rnerl_
lemma.r-

Förbundets allmänna Iönep,olitih har undcr de senarcåren bestämts med hånsyn till av stats_atterna faltadebeslut on tobaksindustriens 
"ror,opolirc.irrtf. !-örbundet.srnedle'rmar blevo i stor utsträckni"g;rl;;i;ibra retlan närmonopoltanken kastade sin skugga i."-f.;, -rie, 

o.ti ,in,io.
s1äl va övsr gir,nsen Bjortl c. nro,, op'oi t "Jnin*... r,iiri p, irur" rl
:qglde- och planlöshet i beräknirgur,.o å-u.r. inclustrliens fåi_Lål.l.anden irigalunda konjunhturein,. f,ati.å Sedan erncl,lertitl .nronopolet fulll. genumförts r"r,, ri,g"n orJaronheL run_ni{s,, .har .någoI Ljrrrö förhållarrdcn i^iräri'i,,o" ,lenrrr in_rlustri,_ocli förbundet har i trorlo'' 

"u"-iöid'"tråffot koll.ktiva_vtal med A.-B. Svcnska fofr'rf.r,riorropJät, ,un, nurnera,', dg.?, .nd.lL ;rr'l,o{sgi\;u.cn irrunr ,in,,n, i,,i"u*-tlli i r.;rlt. lrrrr,l.rllcr ttatilsLlillnlngar frliu arbetarnc har nonopolel ut.l,clalat dyr.rirlstilljgc'.ttnr .;i,itiit,l;' ;;,,;j;r"

Svenska Bryggeriarbetareförbundet
råknatJe tlen I iarr. 1ll.r; 26 rr.rielningar nretl lillsarrtntans1.40U nredlemmar. Un.ler ir t9t5 g?;;;'iörrle förburrrJcr
lu"u,nnn, 

Jönerörelser,.nä-mliqcrr j llalrnS-c,ctr Eskilsluna. l,åouo1.,,+9.:o flaJspl hö-jdes lörrerna merl tre öre per tirnma. ,

J I11 ,ten 31 rna.i 1916 uppsades avttrlen i Lanr:iskron,a..

ll:,:;lSl"l:C:_rioJttr3qlan or h' Göre.bors.'i .lvt,i,i',;;' j',';;
ronerornoJnrng erhällits genom förhandlingar ritan aIt av_talet behövt uppsägas.
. Förbundet har -uncler. 

.dagarne den g_11. juli avhållitsin 5:te kongress i Stockholä.

Svenska Bleck- och plåtslagareförbundet

l:i:-r-l" den I Jan. 7916 42 avdelningar med 1,870 rnecl-Iemmar.
Dels med och cielvis utan konflikt. har förbundet på ettliotal platser...genomförL nya avtal 

""au, a. 
"ibf 

A. De för,-riolnlngar I tOnerna som genomförls, utgör i regel omkringl0 o/0.

_ Förbundet har avhållit sin 10:clc korrgress i Stockholmderr 1*-3 juni 1916.

Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarbetare_
förb u n det

iilild" deu I jul. l91ti 25 avdelningar nreil 1,08p rncd.tefitmal.
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Förbundet har nästan vicl alla sina Iönerörelser nöd'

gats att kämpa på tvenne fronter, då inom.-tlenna branch
iörefinras .t'tåttga som besjälas av rent syncliktlistiska- syn-
r,unkler'. Da iölbrrn'1,'l rläriärnto irilt slor ulslr:iickning
Lar.sina nrcdlemmrr i arher,.vi,t rv Kungl. slyrelser led,llt
och aclministreradc arbetsliöretag, så förstås llitt att stcra
svårigheter förcligga, tlfi tleL gällcr att- me.d hänsyn till nu
råtlaicle rlvrtlcL fOibattla .lötterna. \rid olihr 1ämvägsbygg-
nader har "rletta clock lyckats utan atL arbetsnerliäggclse har
behövt Iöretagas.

\ric1 Lilta tdet utanför (iiiteborg ltar förbättracle arbets-
lillkor cj kunnal, erhiillas lijrrlin seclarr arbertet ncclla'gls

nägon iiti.

(JARL STÅHI,. 0SKÅIi H'\GMÄN
Ue foren.'iöiirundens förlr.ulan. lIåIeri-arb'-förb' förtr'lran'

Svenska Varuutkörare- och Handelsarbetare-
förbu n det

räknatle ilen 1 jan. 1rgL6 25 avdelning-ar rne'd 935 tnetllem-
nioi rfttf.ittiga' lonerorelser, beröran?e olika arbetsomrii'
dprr- har undeL' 19LG qenom[örl'.'\'iJ kongress j Söckholm clen 7, juli LC16 hrr för-
bundet ändrit sitt namn ti]l Sv. Handelsarhetareförbunilet'

Svenska Bokbinderiarbetareförbu ndet

riiknatle del 1 jan 1916 I avdelningal nreel 861 medlemruar'
f,Otfr"nO"t har Lnder år 191ti avslutat ett riksavtal med- yr-

ieis att ct*givare, ilnefattande förbättracle avlöningsvillkor'
\tiJare ha.'7i Soaelnrakare- och Tap'e tserare' f ör'
b;;ået rnecl ?11 mecllemmar, Tunnbinclcriar^{e-
lal e I ij r b u n cl e I meil 348, H a n il s hLrrt'a k ar ci f ö r-

buntlet meci 162, samt Hattarbetaref örbundet
med 1{0 nrcdlemtnar.
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lnt. Litografförbu ndet
räknade vid 1916 års början 11 ar.dclningar och 260 rncrl.
lemmar.

Förbundets avdelning i St,,r[]1j11,1 ipcick i slll.et ar.
år. 1915 till a,rbetsgivarnr. morl ol lramst:i []ning onr tlyrticls_
lilläge. .mcrr rlonna Irrmsliillrrine lrvsl,rgs.

Förbundet har tlen 10:clc jrrni I ti16 a,rhållit kolglc:rsi Stockhohn.

Svenska Kakelugnsmakareförbundet

iååtrff 
dcn 1 jan. 1e16 14 avrlelning;rr

Flcra sanrverkan.dc lörhiillandcrL lrar

11 -"

naclsträ,arl,ietare. lltL,er ett par r'esullatlö$L underhåndlir€'s-
sammantriirlen, cliira.v ett riarvid lepres'enlanber för alla fack-
iorbuncl in,om byggnaclsindustrien \ioro representeracle, .och
ietlan indush:iens'iiksavtal, ingnngct 1909 av årbetax'esidan
unpsaqts till den 3l dcc. 1.916, inbjaj(l Centrala Arbetsgivare-
Ldrhur',leI till nya fiirlrandlingar om en allmän Iöneförhilj-
nine. I,'örutsillrr.ingel härför var att arbetarne skulle netl-
sivir t.rolongali,,n iill den 1 april 1.918 av aila cle lokll-
Ivt,rl,' snni irtlöpe dcrr 31 nars 191?. De föreslagna löne-
iort,öinir,garn" öl oU" utgå med olika procentsatser Iör olika
f rrck, 

" var-ieran.,lc rnolleri ?- 20 orb. Dock skulle ackords-
nliselna för triiarbctalrre i Stockholrn och Malmö ej {i
iiörrrs. rnålernes Iirrriölcr istockhoim och Södertelje bi-
ireiiitlls oIörrintlrede ctc. l)essr villkor, i Iörening med

flerr anrlra diyergenser gjorti.e, att för:slagen alilrig kommo
och 250 rncrl.-

gjort irtt dc1la

C. I-. LUNDBERG.
Gruvindustri-arb.-förb. förtr.man.

l'ackförbunJ, sorn..eJr gr,lg var ar sevärl slörre. nu gålt till.I'aka. Genom värmelcdningarnos liilkomsL och uti ecklinqhar arbctslillgången rninskäts i cn ocrhör,l grrd, sa ati
vrkels ulö\'ar('selt sig nödsakade al[ örcrgå till aririra vr_ken, samtidigt son nyrekryteringen till yiket nedgått iilletI minirnum]

Under nu rådarrde kris har förbundets avdelningar i
Karlskrona och Karlstad ertiållit mindre dvrtiastiltigil--

J. I'RIIiSS0N. J' P. I'EHIiSSON.
rlrygg".iin.i,.-ftiit.-fditt.-ttn". lJleck- o' I'låtsl'förb' förtr'man'

unrler någon sluLgiltig prövning -1 .arhttatesiilan' Arbets-

giiå.." 
- 

f?.ktnrartä närnligon unilcrhetL'llingarna avbrutna'

-i"r'1"rr.rin.u ira clossa upptagits på initiativ- av staf.ens förlik-
;,"gsn;;; FIårr Allan' bcclerhc'ig,. rnerr något.,slutgiltigt re-

s,,11ät hai äIInu cl uppnåtts ev- dessa' Eiirlikningsmannen
frur nai"figon ar-givib' eii rnediingsfö-rsiaq-^i ärenilet' samt

inforrlraL partelnas svar härpir tiii dcn 28 aug' 1916'

Hiir angivna f ackförbunrl tillhöra samtlig-a Lantls'orga-

ni*otion"". 
- Ha.till kommer Sv. Slakteri- o,ch Charkuteri-

arbetareforbunclel som uncler årcl intrått' Ulom de'nna stå

ä,,"ääi-l""tio,nona, Svenska Lantarbetareförbundet, Sver-

r.'* i-nf.å-otivtnanna[örbund, Svenska Postmannatörbundet'
i;;";k;-i;;tiiarb,'larctörbundel, samI Telegraf- och Tele-

ion-annatti.luntlet, vilka visserligen äro att betrakta som

ÄLIJ. KINDSTRAND.
'-llobaksarbetareförb. förtr.man.

. Som förut angivits, Irarnställde Sverska Träarbetare-
l.örbundet dcn !3 mars 1g16 begäran till arbetsgivarncs
l,uvudorganisatiorr inom b1'ggnatlsinäustrien, Centralf Arbets.
gtvareförbund,ct, att dyrtiditiilagg skull,e utgå till a1la bygg-

)



_?8*
fackliga sammanslutningar, men på grund av I,issa {örhfil-
Ianden kunna en d.el av dcrn ej, arleta på samn:ra siitt s,omde fackförbund son ti11lrör'a LanLisr,rgrnisationen. Så har
Järnr.ägsmannaförbundet obligetoriskt ililicrlornsförfaranrlo isina avtal mec'1. d.e cnskilrle- jjrnv;ig;truci flcra a,,, rle ör.
lig? na. staten s.onr arbelsgir.ai.e ocl.r rllir iinnu tJ.cn ren t in-
:lividuell;a anstä,lln,iugsforrrren tillänrpas. Jrör iir.r.iga siisoml'Jfogr_ai-. l,antalJretare- och Tcxtilarhcfarr:lörbuirtlcn. 

-såtorde de i stoll- sett sår'skiIl rn un,ler kristirlcn ha arbcta-t
l'å.srrnn'a SJll sepl iirrigr i1,n,11 l,rrr,l.,,rg;rr,iqrt;;,,",, -l;:
enrle f ackf iirbund.

..Ä.v ett Ir';r rL Iirrnr.ll-. Suri;rlsltrol-orr rrlqitnll sjnrlrnil n_
siri LIiLirrg iirer ;rrhelsil,,,llliquelsor.nr rtr,,l,.r lg-lti ilrj l.,irslilkvartal,.Iramgår, a,tt rles.a rr1,1rgi1q,, jill ett arLlrl ar- 80. f r-rlessa pii,hörjadcs I ii unrler Jäiirrari. nårrar,l, 1l trnrler f ehr .

lunda netllagts. Dc oerhörda fördyringarne av alla pro'
dukter, och yilk& förhöjningar ganCka visst Iör framtiden
k,omma att i stor utstrå-ckning kvarstå, torde, när en gång

åter normala förhållanclen åteiinträcia i världen, ställa fach-
föreningsrörelscn inför' sl.ora och krär'ande uppqitter', I'ilka
emell€rtid förvisso skola, i d.en rnån arbetareklassen. enigt:

och målmed1'etct fasl.håller vid de erfarerhetcr som ltnder
tidigare år r.unnits, tillfretlsstäilancle 1ösas.

0. .t. I{ÄI{\L\RBER(;.
liairclngnsrnaharetiirl). fiirlr.lnall.

A, WI,IK.
Litogr.lörb. förlr.rnan.

Arbetsinställelser: i de skaRd. länderna l9l2-lgl4'

ekt berör
av arbctsÄI,8, WI]ID]INIIAI.'N.

llohbirrtleriarb. fiirb, orclfiimnd e.
.I. ]\. I,UNDGIIEN.

llanrli:lsarbetareförb. lörtr-nrarr. !

3

:o

+

292
303
620

47
220

36

!

Länder
u
!

78S
204
247

och 6 uniler mars, Iln arbetsnedlåggelse hacle påbörjats
1915, or'lr slod olöst vi,l årsskiltet.

Des-qa 3l arbctsinstäilelser hcrijrcle 4.tr arbetssir.are och
2,510 arhetare. 30 r.cro stråjker och l :rr. blaniarl kar.ak-
tär. AnLalet förloracle arbetsclagar heräknas approxinalit tlill 19,000.

Av rad som här i koncentrerad Iorm frantförls, lorcle
flamqå, atl är'en om den facklisa riirelsens t-erksaml-ret ivårt land unrler nrr pågående krij avser-ärt hämmats, i dctatt arbetaresidan merl iktgivanci.e på låget sökt att undvikastora och förörlande striåer, så 'h.ar " rlock arbet,et meil
förbåttrando ay arbetarn,es ekonomiska förhållanrten inga-

Sverge
1912
1913
1q l4

Norge
1q 10

1911
1912

Danroark
1912
191 3
191 4

I 15 000
446 000

4,
2
2

Hl:0
0
3

145
311
469

00c
00c

45(
65(
65:

ljli
. . rtu rr ntitti ,
. .t119 4633211 7. . rtt ro]t:itsl s

9 980
g 591

14 385

976 

" 
9354

331 268'l
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Vad tjänar jag pr dag och vecka?
Nedanstående tabell visar, hur mycket rnan tjänar undcr 48-60 timm:rrs arbetsveclia rncrl 30-60 <)re i tirnlrin, lihsom och

hur stor timlrinen blir vid viss veckoinkomst. Med 47 öre i tirnman t. ex. tiiinar nran på en 55 tirnmars arbetsr,ecka hr.
25: 85. År vecl<an 58 timmar lång och inkomstcn kr. 26: 10 blir. tinrlönen 4b öre, o. s. v. ()vclsta sitfe|rarlen betechnar. tinrlö-
nen fr:in 30 -60 örc.
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Ur h isto ria.
Elter ullrind.cka kiiLlor.

Om vi också ännu icke kunna tala om >luftens erövring>
som ett fullbordat faktum - ty vi ha först begynt intränga i det
stora problemet -, så har dock nu det urgamla människoidealet,
Ikaros-längtan, fått liv. Vad som för våra fäder ännu framstod
som en önskan, har biivit en verklighet; vi kunna svinga oss
genom luften från en ort till en annan, tti kttnna fl'Ega.

Om vi nu icke er.rdast nöja oss med att stå som åskådare,
utan försöka utgrunda, varför just ti ha uppnått denna länge ef-
tersträvade färdigtret, så sliola vi visserligen finna, att flygandet
egentligen är ett mycket enkelt rörelseförlopp, vars enshildheter
Iätt kunna överblickas, men att tekniken först mås1e uppnå elt
alideles bestämt utvecklingsstadiuin för att det skulle lyclras män-
niskan att färdas genom luften. Låt oss kasta en blick på ut-
vecklingshistorien !

-- i.l3 ,-

Den första orienteringen

i iuften gav oss den snillrike fysikern Torricelli' som 1643 ådaga-

iade att luften ägde tyngd. Luften trycker mot jordytan med en

tvnsd av i genomsnitt 1,033 gr pr kvcm. n'Ien jrt högre upp man

tommer över jordytan, dess mindre blir luftens lryck.
När det biåser, när alltså luften är i rörelse, utövar den

trvck mot en i dess väg stående kropp. En luftström, som vin-

kelrätt träffar en kvldratisk planskiva med 1 kv.-m yta med en

hastighet av 1 m. i sek., utövar mot densamma ett tryck av om-

t<ring 8n gr; är luftens hastighet dubbelt så stor, blir dess tryck
4 gå-nger större, är den 10 gånger så stor, utövar den 100 gånger

större trYck mot skivan, o. s. v.
Den hlaft, som ligger i luftens rörelse, kan hålla en kropp'

som är tyngre än densamma, svävande: det ha vi alla erfarit ge-

nom fenomenet med pappersdraken- Om vindens tryck, sont

strävar att lyfta draken, hat sådan styrka och riktning, att det

.iämnt uppväger tyngtikraften och spänningen i draksnöret, förblir
draken svävande På samma ställe'

Det är i själva verket likgittigi, om luften rör sig mot drak-
ytan, eller om drakytan rör sig mot luften, då det endast kom-

mer an på dessas relativa rörelse gentemot varandra. Den senare

principen begagnas av flygmaskinerna.

aviatikens

Ryski miliiiir-lufiskepp.. ('l'yp: Clemerlt-Bayrrd.) II-aslighet 55 kn. pr tirn' 2 nlotorel ii iillsammals ;t60 hkr.

Den bevingade människan.

Ända in till det 19:de århundraclet gingo människolnas flyg-
försök ut på att efterhär'ma fåglarnas flykt. Detta var det slora
misstaget: man levde i den naiva tron, att man blott behövde ge

männisl<an vingar för att hon med egen kraft skuile kunna höja
sig i luften. Man bar lyckats kinematografera den rörelse en få-
gelvinge utför och sålunda kunnat stuilera den; och den har visat
sig vara så komplicerad, att det behijvdes en 1.000 gånger mer
invecklad maskin än vår explosionsmotor för ait utföra den,

Italienskt militlir-ltrf1skepp. Ilastighet 60 km. pr iim. ! nlotorer å
tillsammans 160 hkr.
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Don första aviatikern * på fast mark.

En förändring i det rådande åskådningssättet åstadkom den
tyske ingeniören Otto Lilienthal genom noggranna teoretiaka stu-
dier och genom flera försök, som han delvis företog med synner-
ligen enkla medel, lrom han till insikt om att människan förutom
sin muskelkraft måste förfoga över en annan, fullständigande
kraft för att det skulle bii möjligt för henne att flyga.

Denna kompletterande kraft fann Lilienthal - på den punkt
tekniken då stod - i ttptgd,hralttn. I Lilienthals kloka medve-
tande om sina medels begränsning ligger en utomordentlig för-
tjänst, i stäliet för att hänge sig åt fantasier och drömmar, grep
han efter de påtagliga möjligheterna och nöjde sig med att genom
stegvisa försök sarnla erfarenheter. Ytterligaro lov förtjänar Lili-
enthal genom att han noggrant upptecknade resultaten av sina
arbeten, vilka sålunda kunde överantvardas åt hans följeslagare.

Turkiskii lu liskepp. (T1p : Pårser.al.) HastigheN 40 hm. pr tim. 2 motorer
:i tillsammans 50 hkr.

Det var glidJörsök Lilienthal företog och för detta syfte kon-
struerade han apparater, vilka i huvudsak bestodo av tvänne un-
gefär 10 kvm stora bärytor (shirting på ett skelett av vide). Dessa
vingar kunde antingen fattas med händerna eller också hängde
man med axlarna mot ett par dynor. Kroppen hängde härvid fritt
ned, och med benen lrunde experimentatorn starta, styra och lan-
da. Starten måste liksom vid drakuppstigningar förelas mot \in-
den, varigenom först det nödiga hifttrycket kunde ernås. Och för
att i så hög grad som möjtigt minska ansträngningen vid starten,
sprang han ned för en sluttning tills vingarna genom lufttrycket
höjdes och hela flygapparaten långsamt gled ned. Sin apparat
höIl han i jämnvikt genom att sträcka benen framåt, bakåt eller
åt siclorna. Innan han nådde marken, saktade han farten genom
att siräcka benen bakåt: främre delen av apparaten höjdes då, en

Lilienthals glid.apparrt,
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rörelse, som verkade bromsande på
hastigheten.

T,ilienthal blev allt mera oför-
vägen i sina experiment. Först star-
tade han från låga kullar, men se-
nare från ända till 50 meter höga
berg. Han lyckades sväva i lufteu
jämförelsevis Iånga sträckor. Den
11 augusti 1896 företog han en glid-
flvkt, som skulle bli hans sista' av
okänd anledning kantrade apparaten

och Lilienthal störtade till marken från 15 meters höjd. På
grund av i fallet ådragna skador avled han följande dag.

En ång-flygmaskin av jättedimensioner.

Lilienthal hade upptäckt att den mänskliga muskelkraften
icke var tillfyllest för att möjliggöra flygning. Den tillfälliga Iös-

ning av problenet han vann genom sina glidflykter var långt
ifrån den slutliga lösningen; Itans apparat måste inom kort åter
nå marken. Den kraftkälIa, som skulle hjälpa den fram genom
luften. hade man ännu icke funnit.

Tyskt luftskepp. (Typ: Zeppelin.) Hastighet 77 km. pr tim-:2 nolorer å
tillsammans 540 hkr.

Man blickade naturligtvis till en början på ångmaskinen och
hoppades av densamma erhålla lämplig drivkraft. Det erbjöd dock
alltför stora vanskligheter att konstruera en tillräckligt lätt ångma-
skin. NIan såg sig i stäIlet föranlåten att byggå apparaterna för-
hållanclevis så mycket större. Sir Hiram Maxim konstruerade
redan 1895 ett 4,000 kg tungt jätteaeroplan, som drevs med en
ångmaskin på 300 hästkrafter. Av försiktighetsskäI var denna
väldiga apparat fastkedjad vid en järnräls, längs vilken den skulle
löpa under flykten. Resultatet av försöket blev ödesdigert för
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apparaten - men betydelsefullt i avseende till själva flygplanernas
idö. Apparaten lyfte sig nämligen mycket riktigt från jorden och
det med sådan kraft, att riilsen bröts sönder. I nästa ögonbhck
störtade apparaten till marken. Men experimentet ådagalade
att en ansenlig bärkraft hade ernåtts.

Bröderna Wright.

Samtidigt som försöken voro inriktade på att ernå en lämplig
drivkraft, experimenterade man med att tinna ett bäitre sysiei

\rilbur ocb Orville \Vrigth me,d sin flygmaskin (år 1910).

för styrandet av apparaten. Lilienthal hade, som ovan omtalades,
tryggat sig till en synnerligen enkel metod. Han bibehöll balan_
sen genom att svänga benen; längst akterut på hans apparat
fanns.visserligen ett av en horisontal (vågrät)-och en våriikal(lodrät) yta bestående roder, men det hade äclast ti]l uppgift att
inrikta flvgvingen mot vinden.

^. .Lilienthals tragiska slut gav mycket att täoka på åt tvänne
flygintresserade amerikaner, brödernä Wilbur och Orvilte Wright,
vilka år 1900 hade fått sin

8? ,-

hängande stäIlning aviatikern hade intagit på den Lilienthalska
apparaten förekom inte längre, han låg nu under flykten utsträckt
på det undre bärplanet, varigenom han blev mera ett med sin
apparat och lättare fick känning av dess minsta rörelset,

Bröderna Wright gingo mycket metodiskt till väga. TilI en
början aktade de sig för att gå upp i apparaten, och läto den
segla på egen hand, varvid de sjålva nere på marken genom li-
nor manövrerade styrinrättniDgen. Först sedan de lärt sig känna
sin apparats egenskaper, föreiogo de uppstigningar, varvid starten
till en början skedde enligt Lilienthals språng-metod. Senare an-

Flygiärlingar somm&ron 1910: Dubonnot's monoplan och Dicksons biplau,

Iitade aviatikern tvänne medhjäIpare, vilka sprungo med hans appa-
rat framför sig tills den erhöIl tillräcklig fart; aviatikern hade då
redan i förväg intagit sin liggande stäIlning på det undre bärpla-
net. När den första glidapparaten var utexperimenterad, byggdes
en ny och större, med vilken bäitre resultat ernåddes. Med en
ytterligare förbättracl modell företogs 1902 den tidens rekordflykt
pä 622,5 m. varande 26 sekunder.

Motorn - aeroplanete
sjä1,

Nu förfogade man allt-
så över en styrbar glid-
apparat. Det fattades en-
dast en Iämplig drivkraft
för att möiliggöra längre
fårder. Ångmaskinen ha-
de visat sig såsom en för
flygapparater olämplig

första glidapparat färdig,
bestående av tvänne ovan
varandra befintliga bär-
ytor av 5, 6 meters bredd
och 1,62 meters djup. Ett
horisontalroder var an-
bragt framför bärytorna,
vilka kunde vridas skeva
för att hindra apparaten
att kantra. Den osköna lloilärnt biplan för krigsåndåmål. llonoplan (duv-form)



bS

kraftkälla. Bröderna Wright begynte experimentera med automo-
bilmotorer. För ändamåIet använde de ett aeroplan, som i mycket
liknade deras tidigare glidapparater. Bärytorna mätte 12.2r f
6.12 m. I\{ed apparaten var kombinerad en 16 hästkrafters ben-
zinmotor,-vilken drev tvänne bakom bärytorna fästa, stora tvåbla-
diga propellrar. Denna apparat var den första moderna flygma-
skinen, och om dess flygresultat också i och för sig icke voro
synnerligen glänsande, blevo de dock epokgörande. Modellen var
funnen, vilken det gällde att utveckla. Är 1904 var den Wright-
ska flygmaskinen n:o 2 konstruerad, med vilken man lyckades
företa en 4, 5 kilometers flykt. Nu följde segrarna i rad. Wilbur
Wright företog lyckade flyguppvisningar i Frankrike, och Orville
Wright lyckades fyila vissa av Förenta staternas regering uppsatta
villkor för att deosamma skulle inlösa den märkliga uppfinningen.

Krigezeppelinare, nyeste moilell.

Villkoren gingo ut på, att aeroplanet, bemannat med tvänne per-
soner, skulle företa en timmes flykt och därunder tillryggalägga
40 engelska mil. Det bör tilläggas, att det första försöket att
uppfylla dessa villkor slutade illa, aeroplanet kantrade på S0 me-
ters höjd, Orvilles medpassagerare, löjrnant Selfridge, omkom och
han själv skrdade sig illa.

Den första startanordni ngen.

Dn av de svårigheter det gällde att övervinna var att ernåen stark start-hastighet. De rnotorer bröderna Wright hade tillsitt förfogande kunde ensamma icke uppdriva denna. Det kräv-
des för ändamålet en 'särskild anordning. på startplatsen stod
ett 

_8 m. högt torn, i vais topp en 200 kg tung vikt hängde i en
med aeroplanet förbunden lina. När aviatikein hade ta;it platg
i sin maskin, lät han vikten falla, och apparaten drogs äv liinan
m--ed stigande hastighet längs en omkring 20 m lång träskena.
När slutet på denna uppnålts, lösgjordes linan automatiskt trån

passeserarefart' 
Biplanet har en';iå;;;-;ili;

än monoplanet (omkr. 45 kvm mot omkr, 15 kvm) men en mindre
anfallsvi;kel (omkr. 3 grader mot omkr. 6 grader hos monoplairet).
Biplanet anses i allmänhet vara den tryggare maskinfågeln, på
vilket också en blivanale aviatiker får företa sina första övningar.
Monoplanet fordrar en mycket känsligare manövrering.

Synnerligen väl kända monoplaner äro de som bära den fran-
ske aviatikern Bldriots namn. Han hade under långa år sysslat
med aeroplankonstruktion, utan annat synbart resultat än att han

slösade bort sin förmögenhet. Efter många motgångar lyckades
han 1906 - med lånade pängar - bygga en maskin, sotn verk-
ligen flög. Tre år senare vat han färdig med det nronoplan, med

- E9 -
aeroplanet; detta hade nu er-
hållit den nödiga farten och
kunde tack vare propellrarna,
som också arbetat allt sedan
startmomentet, höja sig allt
högre.

Den oanade utveckling, som
motorindustrien erhöll, de stora
förbättringar, som propellrarna
undergingo och icke minst ön-
skan att göra sig oberoende av
den Wright'ska startanordningen
ledcle till att aeroplanen allmänt
förseddes med hjul i enlighet
med skisser av Farman, Levas-
seur, Voisin m. fl.

Monoplanet - Bl6riot.
Biplanet, som har två par

av vingar, var naturligen den
först anlitade aeroplanformen.En "zqppelinare" för

Engelskt, luliilirluftskepp (typ: ParseYal, år 1913)
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vilket han skulle företa den världshistoriska flykten över Engelska
kanalen. När denna var fullbordad hade flygtekniken tagit ett
jättesteg framåt, Det var nu bevisat, att aeroplanet icke blott
var en leksak utan att det komme att få ett praktiskt värde som
kommunikationsmedel. Bl6riot har alltfort varit ivrigt sysselsatt
med aeroplankonstruktion och förbättrat sina modeller. Bland
hans maskiner må omnämnas ett aeroplan med kup6 för fyra
personer.

Numera har ju flygmaskinsfabrikationen utvecklat sig till en
världsindustri, som nästan dagligen gör nya vinningar.

llngelski luftsk0pp. (Typ: Royal Äircraft Fåctory.l Hastighet 45 km.i 2
motorcr å tillsammens 100 hkr.

Flygbåtar och "Snöfåglar".

En speciell uri nlau hydroaeroplanerna, som äro avsedda att
starta och åter gå ned på vattenytan. Det var amerikanen Curtiss,
som först lyckades konstruera dugliga flygbåtar. problemet hade varit
att bygga sådana vattenaeroplan, med vilka man faktiskt kunde
gå ned på en vattenyta. Försöken att gestalta masLinen på flere
flottörer misslyckades i allmänhet; dessä maskiner slogo icke
lyckligt ned på vattnet, isynnerhet om det gick högre sjö. Curtiss
byggde en typ, som mera närmade sig en verklig rflygbåt> och
som )landade) med större säkerhet.

En aeroplantyp, som särskilt har utsikt att komma till an-
väntlning vid vinterflygningar i nordiska länder, är den, som star-
tar på isar och snöfäIt och är försedd med skidor i stället för
hjul Att med 

'ett 
-bjulaeroplan gå råd på ett fält med djup snö

beskrives av nordiska aviatiker såsom mycket riskabelt, hjulen
sjunka i snön och maskinen kan lätt kantra. En av de icke
minsta svårigheterna är just att landa rätt, så att icke maskinen
genom ett omilt nedsprång slås sönder.

ol

Franskt luftskepp. (Typ: Astrr.) Hastighet 65,6 km.;2 motorer.å
. tillsammans 400 hkr.

I det nu pågående världskriget ha aeroplanen för första gången
kommit till allmännare bruk. Man krigar ej längre enbart till
lands och sjöss, utan även i luften. De krigförande makterna
äro synnerligen väI utrustade för luftkriget, såväl vad aeroplan
som luftskepp (av viika i samband med denna uppsats några av-
bildningar återges) beträf far.

Folklnängdens fördelning efter yrken åren 18EO l9OO._
Yrkesgrupper I ISSO

I

Städerna. 1

Jorrlbrukm. m.
Industri. .l

Handelo. samf,l

1890

875 287

39 204
596
325 321

atlm. tjä. m.m. t42
Summa 690 431 899 698 I 103

Handelo.samf. 326091 426911 544321
Altm. tjä. m. m. 350 962 356 014 351 183

885 288

43 0181
472 6s71
259 4gr
124 4921

4 082

30 113
347 657
193 237i
lrs 4241

l

78,0 o

11.sn
3,4 s

17,s0 13,e+ 12,sr

100,00 100,00 100,00

Hela riket. L

Jordbrul<m.m. 3O78274 2 914 9El 2 iö6
aln r/t { Aa7 n;o L{o,l

67,E2 60,c2 ö3,st
77ta 22.t2 28,g0
7,t4 8,sz 10,r s

?,0 s 7 ,++ 6,a +

lndustri. 810 341 1 087 072 1 484



u
trl
C'

=u
J

(5
z
J
v.
LLl

o

Fa
:O
(''

i
d
E
L

ci9<:
C'E
< irlo,

cd

Ae
(5=
ZÅ
=,igP
ul=
m3

,\.d
z

.\a
::-\ J. .4s., rrl1\ o

":1<:]'JF
':a::'r I [l: !.i:r:-l u/a

19'/u ,/<,/=/*

z
o
v.
C)z
LU

J
J
:i

<s
-.2@i\:o;
CI6

=Z-*

äu
rLg

I
:o
LL

"Han tyckte att kyrkogolvet med alla åhörarna sjönk
djupt ned, och att taket lyftes av kyrkan, så att han såg

in i himmelen. Han stod ensam, helt ensam på sin
predikstol, hans ande tog sin flykt mot den öpp-

nade himlen ovan honom, hans röst blev stark
och väldig och han förkunnade Guds ära."

.:

"Den store musikern, som hade ett gott hem och alltid
längtade dit, men ändå måste stanna på Ekeby,
ty hans ande behövde rikedom och omväxling

för att kunna uthärda Iivet."

{)iJ ,,^

"Det var en ståtlig man, han hette Altringer. Gud vet
hur han kom att färdas fram däruppe i Älfdalens

vildmarker, där hennes {öräldrar hade sitt
bruk. Honom såg Margareta Celsing:

han var en skön, härlig man, och
han älskade henne'"

"Vet han hurudan Margareta Celsing var? Hon

smärt och späd och försagd och oskyldig'
Hon var en sådan, På vilkens grav

änglarna gråta."

var
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C, J. L. Aimqvist.
Ett svenkt diktaröde.

Firr lrolk.!<alenrienn av Z. Höglund.

Ferrtiuiilsiriiririei, ar, -{1. J. L. .llrnqvist.s ilörl rlen 23 scpt.
gick 

. tärrrligen spiirliist förbi. 'liidningame harle i allmä.u-
hel , irLqtr iilv- r.iiilonr ; n;iqrlr iirade honom rlock genon en
;ttrok,juL ,',', 1,,,r'. lj(.gt.itrlitrg... Al err [otlroljsrrrlLch ojlr;rs
hpla qi'1,,r' r,",i rrr,itit,l,,t. r\ porlrill av rloss m;irkliqa rlel-
taga.re c.rh hån;iro: iii rli]]rrcL ir\- {r,.il iI Si'ergos störste tlik-
1rtt,r otir i;irrl-rr',- i:lil!l)a,ri elt ord! Också" en kulturbiki
li:i tt 30:,le ai'Lurrr-h'arl.ets Svcrge . . . SiL rnycket rner qläcl-
;ande, afl Fclkkalerrlerir velat inföia några iaclcr
om den sllle tlöde 1ör att dårigerronr göra honom"och irans
velk i liigon nrån rncra käuda 6land döm han sjäh. så gärnt
shilrlrarle : st1-riif(,liiet och a.rbeti.Llne.(';ili l,,rirL-" [,u,lr-ig Alrnqvist var född i Stockholm d.jE rLur I 79J. l.a,[Fnl vär krig.kutrrririssalie; rnotlern rlul_
ter till clen behante sarnlarer-Jth lrihliotekalien Gjörwc[.
Ton r'-ar en högl begår.a,cl kr.inna ay svärniisk läggnir1g, rne-
dart farlern. var en mera pra.ktisk ,och prosaisk naitir. 

-"'fråtlarlessa egonskaper brytcr iig hos sonen. Almqvist stucleratle
och tog magistergraden i Uppsala, varefter'han år 1gl5
inskro- sig i ecklesiastikdepaiternentet i S lockholm. Jliir
blev han snart den ledancle i ett litterärt sällskap, kallat
Nlanh,en-rsförbundet, för'r'ilkel han uppgjor:clc en hijåst fan-
tastisk plan.till staclgar, delr.is ar.^ierit baro,.k karak[ir;
såluncla sliulle lordrai. ay rnerllrlnnrrrne att ler-a ett ideali-serat boncl,eliy såson vararicle >deL Irögsfa let,nadssättct>.
Sllilv realiserade han också tlonna itli., lrosr ttc sig 182.1på en. liteu gård i Gravsuncl i \.ännJir.lrl, gifte sig ms,1[en enkel lrolrclflicka Arura Maria Andorsdottet' Lun,ci,strönt,
kallade sig dannoura,nlerr Lovc C;rllssorr och sliuft,.sj;iii:

-9r1 -
sin gårcl. FörsökeL att åLergå till naturern slog emellerlid
icke 

-vitlarc 
r'å1 ul, och etler två år åLerr'äncle Alnqvist till

hurrudstacle;r. Hiir f iitsör j,cle ltan sig nu sorn lätare. År
1829 blel' hau relitor ft'ir: rolontrliiloyerkt-'1. Nva clr:rnctrtar-
skolan, Iör r.ars rnocliilna ped.a,gogi harr necllade ett banbry-
tancle alb,ete. Hans litl.criilir skrif tstållarskap, sorrl I eda,n
iicligare börjat nred några d'ock ej särsl<ilt upprnärksammade
arbeten, blancl dcnr eri liten broschyr ör.cr iirrrnet V a d ä r
k ii r I e k?, tog nu fart och omfattning - under sin r.istels,e

C, J. L, ALMQVIST.

i Värrnland. hade lian s:rnnolikt samlat 'en sior del >på htig;t,
sorn n.u rniijliggjorcle,on oerhört rik produlition och snart
räknacles han i lrämsta lerlet l.llant1 svenslra förfa11alc' I
slulet av 18iI0-la],ct blev ban är.en med.arL'etare i det
(r1å) radikala Aftonblaclct, en plats sonl lran innehatle lills
dess hans skriftställarebana i Sverge avbriits 18ö1, varom
ntera seclan.

Att ilorrL lalneu i.tv en kolL r.rppsats på lågra sitlol i
!'olkl<alenrlern locktta'\lnrqvisls konstuiirliqa verksamhel.
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eller ge en bild av hans viirldsåshådning låtcr sig självklart
icke göra. IJet kan blott bli fraga om nåqra- körta an-
ly,lning;rr. .\lrnqlists protluktivilet vitr orksa kolossrl; arr-
t;rlel av Lrns arlctel uppgår till ,omkring 150 _ och tlär_
till komnrer on stor mängd tirLningsartiklar.-. Llans författarc-
skap^ är.icke hcller inskränkt tilf skijnlitter;rlurcn; han liar
ocks:i skrivit ar.hanr_llingar i.religiösa, sociala och poli_
tiska rinnen,och utsträåkte silr r.erksalrhet till irtt år.er.r
ornfaLta läroböcker på så vitt skilda ornriiden som rnatenratik
ocrh grekiska Inorn skiinlitteraturen l_rehårskar.lc ]lan clellcsta områcleil: Loilrar.lru, drarnat ouL tlen episka dikterr;I'Jolt ly rikcn lrrr hrn nryckcI liteL od]lt.

Iln slor mängd. ar. sjna arheten ltg;rr- Alrntlyist undcr clet.r
rgenteusantrllir liteln >Törrrrosens hokr. l)errna. svl..
Iadr: ]ran alt- göra till eft unir-ersalv,erk av enaståenc1e aii,en r.ii.r'ldsomfatlancle kriinika., cn rnorlärrr rnotsr.nrighet till
.Danl.es >{irrdontliga iiornerli>, erL speqelLiltt av ticle"ns srrm-liällsliv oclr ar. cles.s viilJrlsligrL,rt,li arr,[]igl vetancle _ all-
t[t-]cs s.ur li'ns sar'tida fr:l-nsr'..len Bälzac striir.acte tilli sirr 'M;i rrqklig;r l(.,meili.r. Sorrr sitt rrr;rl rrppstiill,lu .\lrrr.
rqvrsl :rll. lr;il i rlr,tla dikllork frrmlr;i,la e.l 

'Lt"tt 
sunr r,n

onda förfaLtarpersonJighet ul.a.n som en hel iriLlcl fijrfattarc-
porsonlighetcr', r-ar och en Iramkallande en he.l litcn vri.rltl
a.r. karakt,iircr och människolit. Utföranclel har t äl ickc
trlof svat;tf deIlna r;ildiga plan, som, Almqvist ,cnrlast hann ail,tlelvis förr-erkligr, mcn det ligger det',oaktat något stor-artal. öv.r rlonrie gigrrrtiska riiats.

Sitt {örst:u rnera bel.ydanclc uttryck fick Almqvists för_
Iattarskap i den ggcncloinliga, fanLastiska, ställviå hemskabok, sortr båir nantnot .Ä nio r i n a, ett mellanting mellandrana,och rontanr vali författaren huvuclsakligen sysstal
ne_cl brotLets gåta; han synes }iär skatta ål en v]ld faialisrl(örlos{1o;.- Ähnqrist hai_ åven utgiviL en avhanillir:rg >O mhrottsliges behanilling>, "vari han förotriider cn
nrodärnare och liunanare uppfattnirrg i clessa.frågor :in
de^. dittills glillande, en skrifi -scm 

sä"gcs ha ]raft eti viss,t
irr{lyta_rLrlc ,pl Oscar I:s ställnilg i- saken, och tlärmecl
!;1111{9 r'cfonrr, r. - llcst rrppsccncic av hans arbeten vä.ckte
den lilla nor-ellerr Det gåi-nn på gruntl av dess angrepppå det beståencle åktcnskapoL oÅ lirir,lan,l" 

"u "" få äi,gilng.,{inuro, värrligaro ocli mel ansvarsnteclr-el.en svn prl
iiirl,illr11,1n1 rlellun kirnen. Den är en moisr.arighet på s'inli,I r,ill Srrin,Irerss (iilrr. ilrrrr g0-trlot. _ Iiksoir \lÅ,,1l i_it hell silL fiirllttalsk;rp kln sii.gas ha varit sin ticls Strlincl-horg. Snrn socloskil,lr'inl ;i r. .,liel !;rr irn. nLvrkcl osi<yl,lignclt k5s'i, n)crr {lr.ss t,.rr,lr.ns ujur,l,,frJllaltrr"on till iJrrt I
rJJel, qrir un,-lillolrttnr. i\lrlrp'iit lrac,lo rer,lair' {iirtLt mångrr,
i.iend.er på glnnr{ ar. sirL f ijr,1'a1.laroi-erksanrlret, och r.less:t.
ul.löste nu sin t.rorle piL honont. >lltrr lrel-sa(ier,, si,r,r, 

-lii

- 1)?

viir lill lrrinorrr srLrlt' :nv rll, lrcsllr, srrn kiirtrl,'siq rr1l1i-
Ivll;rdo, rlu rle Iilli ;rrLsl;illtr,iirlil rrrr'rl rll'l krrlosrlrlir l,.jorrel.r
Illtnskc;i urru lri)qto qllrrl olr rlclrr;r lrl]i g:ilLcl lrrrrrs tqc,l
otrrliiltc onr ,\trrolinit, ;rll rl.'rr \;u ('lr \ ri*: r riljLllil, sl;illrl
lrii rurinsliliglrr:,lcrrs iirrrtu.ligrstc nerv.

.\r' ,\|urJvis1. iirr. i sinu 1'los1;r t-erk tlcrr liiilrlo t untlll-
lilictrr, sonr sllrpur siri llirlrl rrl sin cqcn 1r'ill. 1'lygartrlc larr-
llLsis lrlu lvrirrler lLlrlirlo h'lalirr,'sco lorrlc rirllL
rlt'l lrlirlitftrllit 'slc ilv rlcs:rr slilrlrLtl,sL'l sii ltirr Ireir rlolli
iilctr givit oss vr.r'liliglrclssliilrllilgar ltv lcrlistisli nlrl.ur'-
tLolrc,t. Siirlarrr lir L cx. l(lpc1Iitl, (i rirtrsLlrlrllntrs
rir' lrvggc.,SlililInora kIllrr rr]. fl. lr)lklir.-slr'r;il,
lelsor lruir 1800-lalels ltill. \'ii1 liirtrogcrr rrrr'rI J'ollicls
lc-,t'ttrrlsyluor oclr Li.inlies;i ll .\lru,lrist jil;l,l,lc alI sl.r'lir,lr
omlililg- 1ri'r ianrIsl.rvgrle'rr or'lr ll ptlstirrlig lilirrrrcrlorn onr liir'-
lriilrrrrr.lertit lrar harr i skril'l.cn rSlerr sk;L l;rItiq-rl l-
rlrcl,< lrlrtr.rlllscr qilil cll sL.rlrliutt rrtllvr'li lrt rrr rlil;-
Il,rc's iidlrr pltriolisrn.

Alrrrrlr'isf vltt itllliqr:trLitl rrvrlrrrnli' oclr lcvoluliorriit
piL rlel sociulr oclr l)()liti,\li;r olrnrrlll lilia v;i.l slrrir lrii rltt
litlcliirit oclr rnonrlisitir. ljr) r'lrrur rurrlorsl.fiinl ;rv s\ rrrlrirl i

liir rlc Iallierl ()cJr svilgir qrrnlrQirT lrela lnns l'irrlalll.Lrs)i;r1r.
I r'cinlrncrr (-i aLriir]c I'lirrlrrr so. soin []arLncs Shiilrl lro-
LcclinaL solt lSvelges fiilslt socriirlisli;kl lornlrLl, crr'rkilrl-
ling ilin 18-10-lrlels l"r;rnklilii'. l.irrncr rr:ur kurrrrrrurrisljskt
ciclr L'cprrliJikanslia ttnclenser, liklsti i lorllrrcLr 'l'r't: f r it rt t

i Snr i1rtr.r.l. I i'lrrni.rglrfil, l)ot ctrrol) cislirt
p l o b I c nl e f, l) c l e Lr r o lr c i s k a llr i s s n. ii j c L s g r u rr-
rl. e l ru. fl. slililt,:r lrtLr lrtLn vtl.r-.r'liqarc rtlt't-'clil:rl s;II sititr-
l,rillsiisltildrring orh å(lagallql sirr lrolitislr:r harnsvttl.Let. lfrrrr
lllrrlrrrllcl Irir', alt l,)uroPas fr:rur{irl villLr lLclt och hitllcl:
pii, f.iilvcllilig-r"rrlct ;rv ell. sannslil-lrligt r:ii.l.tstillstirrrrl i srun'
lrtillel, ravlrieglttt.clcl. li-tlarlitiLrrtella liigrror i ri'ligion oclL
polifili>. Hrrn Itiit'rllrIe l.relsolrliglrcis- ortlr jr'irltlililtcLsprirtr:i'
l)olrilr sorlr dr biirll, p1i villias Lilliirrrpnino ilcll.a IiirvcrliIj-
glntIc m:iste lLll'ggrrs. r;l)ertrn slirla utriversella lilihet rir:

rlolr>, sriqirr Llu - )sirrl) nlrpslriller rrrr oavvttt'rlig llittig-
hot IiiL varic uriirtttiskir al.L i sarllriillct br:siLtit :rIll llol
gorla i ancllig ot'1r kroplrslig nriitto, sortt tttan nurl:rnlirg.lriir
lillhornnrlr lllje varclsc cli.er rlcss sanrt;r tralttt. vilkcrr iciic
liarr stli. i stL'id rnrlc.l sarrLällr'{.s egen naLlr}'. sant I;tttac[ oclr
r,y llirlvridlrn. gerLorn,c'nsliiIli' lilasscls egoisiiskrr intlcssen.r

S:irskiLl -skrillen rl)ei er-n'olteislra rnissniijots rlrurrrler'>
lrll iivor sig el). rerDltrtionl.ir 1'liilit. Alnrrlr'isl. 1)cliar llär
Jtin. p:L ,\rrrerihl sr-r'n irtt. r.lerrokrrtiskt Iiilegtingslnnt.[ ; rliil Jrar
r)Iilrr Iiir-ctiltl tlt tillgotlogiirir sig krllLcrna i >sanrluill:ls
s3rilva I.rotten>, trcr.llrt i lt)uropa l'olliet aJlljLilrl ii I LrttriiIlql.
lriin poIitisli I]Itlit a\'>t1cn frjrkliidrla 1iöLrelrrr. l)il liiilrar
l;aLl d.c >-sorrr irnser sig f örnri nlil re. kallar sig I li rd e, tlot'
sig bildiLtle, lriilsal si,q lrisinrigc rtlan rtll, \'a.nl

l:Ltlkl;tlattdcrrt 1!)1 i .
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detr . . . och han uttalar spåclomen atl >iernissornas ntiile-

varv är dock slut. Den förkiärlcla pbb,eln går att b1i känd:
den skail mer och mer avklädas in- på barä kroppen>. Och
han förutsäger, att om cl,et nuvarande tillståndef ikall fort-
fara som det är, >clå väntar våra s. k. bättre klasser eller
deras avf öcia i komrnand,e tirl, f örr eller senare, en säkcr
undergång>- - Utan tr.ivel kan man i rlylika uttalanden
se,_en.stark påverkan. av samtida socialistiska strömningar:
i Frankrike, som nog icke var Almqvist obekanta. politiikt
var han en_ utpräglad demokrat, fiedsvän och skanrlinav;
bl. a. har han reilan 1840 uttalat sig för den allmänna
rösträtten.

ra

-Alnrqvists. pelsunlighet griper oss iclie nrinst på grunil
av tien tragiska avslutning,cn av hans liv. Som ?e ]lesta
svenska föriattar,c levdc han under trånqa ekonomiska för-
hållanden. Gen,om sina religiösa och pofriska kätterier var
han givetvis illa tåld i clc härskande kretsarn:e, och för-
sök.. atl- erhålla orr professur i Lund miss.lyckades. lJeL
bcrälla_s, alt, cn rv hans vänncr slutliqen "gått upp till
O9.ca1 I oclr yltrat: >Brs najestät, ,ileL gai ej aä att Särges
största snille svålter ihjälr, och Almqvist, 'som var prist-
vigd, erhöll då en l:cfatining som rege-menispastor med derr
storartade lönen av - 170 riksdaler om ^året. 

>Det vi-
sacle sig>, skriver hans biograf Lysantler på fullt alh.ar, >att
kungsortlel. höl1 sin ätlla Jrlang.>,+)

Så småningom hade han emellertid råkat i händerna
på en pr,ocentare och hans ekonomiska ståiln.ins förvärracles
alltmer trots hans kolossala arbetsarnhet * hai kunrl,e, somhal s;ålv. saile, >bära slavbördor och skratta>. Sluilig,en
fann ha"n -ingen annan utväg än att rymma ur 1andet 1g31,
beskylld för namnförfalskning och gi"ftmordförsöh mot rieri
nämndo proc,enlaren. DeL förra brbttet hade han begått
men gottgjort vid upptäckten; ilet senare bestreds av Allm-
qvis[, har..aklrig ens.-tiil sanrno]ikhet kunnat styrkas utanvar påtagligen uppdiktat av några personer, som harle
lntresse därav. Genon att undandraga sig rannsakningen
fick ,han emellertid skenet emot sig oöh blöv moraliskt "av-
livad, ståimplad som en mänsklig u-ppenbarelse av den onriesjäiv. Blott få av hans forna vånnbi och beunalrare vågade

,.. , 
*) Lysan{91s b^ok o-m-Almqvist är skriven meil myckern

lärdom men litet förstånd. Den bästa karaktäristiken av
honom ha_r_ Ellen l(ey givit i sitt arbete >Sverges mo
därnaste diklare>. Även- Ahnfelts bok om Almqvis[ (den
försla,levnadsteckningen över honom,) ar lorståånde inen
mycket tragmentarisk.
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inlågga . t ord lill förmån för e,n mildare dorri. Blancl deur
rnå erir is orn lI. B. Pa1m6r, som i sin tidning skrer,:
>rHär s' as venetiansk rättvisa nu för tidon: en gång an-
gripen r r' man genast d.ömcl; en gång dömrl är man genasl.
avrättå{i.) Och han tillämpacle på Almqvist 1ö11ande rnin-
lesvär(la parabel av den persiske skalden Nisami, tills vars
rätta {örståenil'e }ran anmärkte att sköna täncler anses över-
allt och särskilt i Orient,en för en stor gucls gåva:

>Det 1åg en gång en realan döcl hund på ett torg. lln
hop människor hade samlat sig omkring honorn, efter korpars
serl, vilka allticl samlal slg omkring iik. Den ene sade om
hurrclen : Fy, vad han stinker ! Den anclre sade: Han
komtner att förpesta luften i hela stadcn. Den tredje
sade något anrat sp'eord. Korteligen: alia tillkännagav sitt
fi rakt och sin avsky för den döde hunclens lekamen.

Korn så tl,e kristn.es profet, Jesus av Nazareth, gåen(ie.
Iian stannaile, betraktacle hunilen några ögonblick och ytl
lad,e: Tänderna är vita som pärlor.

Vid dessa 'oril glöild'e de kringståendes hjärtan som ost-
ron i ,en kol,eld.>

Fjorton år tillbragte Almqvist däreftcr uniler våxlande
öilen i Amerika. År 1865 återvände harr. dock till lluropa,
slog sig ned i Bremen i Tyskland, där han föllancle året,
frrttig och okänd avlerl under namn åv professor W,est'erman.
l"örst 1901 fördes hans stoft till den. svenska jorden.

I{ans fel var mänskliga och är glömda, men guilomen
i hans verk låter det leva.
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_ lf iir alL en sjnkrlorn skall kunrra ltli 1,c)renral för en riktiq
citrh l.rarng:rnesrik lreh:rrirlling iir rlcL av lllnr stijr:slu. r.iliL
all, cless nalur oclr r-iiserr i goLI tiri iaslstiilles. l)ett:L g:ill..r
lör a,lla sjrrkdonrar ör.er:jtur.r_rr.l.taget; lteit kuappt för niigotr så
obcli.gi.LI sor'fiir rle. sjrrlrrl.ur sc,nr kai]as k.ifta.. llerililar bliclr fiir att ele. stcra:rllrlii'hete'och liik*rn:r biir.iLgå Lancl i hatrrl. i karnperr nrrtl_ rjenla _r.iukc'Lorl, har tnarr
.cksr'i flersLl.irles ulo'rrancls sriririit rilr o,rirLta'cre ocrr riraf-
tiga" åtgri.rder liir afL giir^ hli.nncdoi',:)11 oirl rion. s'lllr'ii'
sont möjligi._ [.'öroritrgui i rle|;r svlle Lrr bilr1ats, vilka
c1els. tagil till uppgiit al.t grunrlligt uillorska kriiftslukiiomcns
Lörekornst och utbrorlnjrrq i lcs1r. 1an,l. ticls;Llcr slrritIl kL.rn_
sliap orn ilerr i vir.la. hlcIsar. lJnriast pil clct siittet hlr r.iet
variL miiiligl, atl heLr:i{ialcle behanLlliirgen ay clenna lruk_
tansr-rirda sjukdont konrilit till ciet relulto,t,,-roo falttiskt korn_nrit. Hos. oss tieger allt cletta upplvslingsarbcle :innu srrgotl sorn i sin linda, ehuruväl åtg:iiclcr ierlan torile var:r
lagniL i svfte att 1å ctt sirdtr't i gång. rJct li. li.nske drirliir
icl<e ur vägen att ilcule kalcncl,r, liitrn;u tr;rqla uppeilleri ämnet.

\i strilla ciå till lörst upyr frågan

vad är en kräftsvulst?
Nu rleta r.i att rnänniskans kropp är uppJtvggd ar. eLi otal

irriliroskupiska sr)rrr s1sp,1,1,1 ;,r ,,jiia ,lre.'1,,1t,,,1,, , "1l,.;, ,;;villia var och en har sin Lrcstrinrcla ujrpgift sig fiirclatrl.Cellcl rv srnlnra sleg och merl ena-handa ippgiiL och funktion
lrVqga genterrsltrrt upI S:,rlIrna sl;res Vlir.nar.l i liropliCn s.rrnt

Nagot om kräftsjuk-
d o men,

dess förekomst, förlopp, igen-
känningstecken och behandling.

lul

bilda siilLrrrr-[a cl.t ar.gr:insat hclt liir sig. Sii cxcntpclvis tj;irur
rle cellcr, som tillsanrlt.ans utgirra lcustorlrnerr, sl<clcllet i
r.al kropp, ul.eslu.taldc el l. goni_,nsarnl. s.,,Ile: al.f gc slarJga
åt d,et hela. l.)å sanltri.r srill. fi)rhiiiier rlet sig lreti rjr.r:igrL
cellcr i liloppen. De ccller, r.ilka tillsamlnans bjlrla hutl_
Lcliichrringen, ar|cla o;rvlu lliql 1,;r sin llrlrgif t al,l. skvrlillr
liroppcri ntot vtterr,ärklcrr. I'l.uslielcr:llolna utgiir:a, rir-on clc
ol.l; a'griitrs;rt licll fiir sig, {iir 

'..r.\-cr.llJl.rir , ki)rlolcr:1ier';r,
slenhin^eccllerna, horl sagt Iiir alla.lika ccJlclirr'c'1. g;iJlo.
clcl, samnia.

I err frisl; cch sLritrl nrii.nniskas kr:cpp går ru a,lll, sirr
I'r:qclrätla, eång. Varje ccll arbr: tar på sin he,strirnrla uppa.ilil.
Derr hiLller sig i.Lnsprirksli)st. lill siLl. lcr.hsatnlLcl.sontr,årlo oclr
ulJ.tir sil.t itvqr:ilslrlo riråf l av arl.rcLe, rrf an. att r-arlierr konlla
i dclc, lrci-1. sirLa rLrl.ictsknrut a.{cr clicr Lr:ingt sig i,n p:i rirn-
riir.i.cn., cliir iion ickc ]riir ltentnta, och tliir rlotr skullc ulgi)lt
ctt 1'r'rirlrlatrric oclr sliarlligt clorlcnl.

\len dcl h;inrlor sl.Llt(.ior)r lvviir.r allt ftir o1l;r ;r ll:

' oll, I ljr ir'urrr oI r.i<<l or',J;rrr i |tr.,,1,1,nr, ipIo tliij;r -is rr,.,.l
sir ulslrrunuliga anslrråksliist rrlipgifl n{t var:l on r-iil irrlra.s-
sirrl liinli i ilel stora nasliirrclio{;. Drt riag bör.jar: ofiir."
rnorilrl, cles-sa. snll, r.iirrnacist'lc'tnottt cxgupr,lr,is 1i:i, olL stlillc
ar. underliipperr.s slerrlrinna atl r-iixa lill och olanlliqt filrökn
-sig lill arrfalcl. I)c grilras lilis,orn l.i. slor'lrctsr-unsinlc. ilc
viira oclr viixl, l,linga sig iu på fi)r 11r:m [riintrnanrlrr r.li.t,laris-
cirtrråc[en. r.]lirifriin ril'iil.cl r,iriaro gripa otlkrirrg sig. Tjll
slut hal rl.en lriulia urrrlrrll:ippcn blivil sä.tc liil r:l bi,r,r.i cch
lilriilig bil.dlirrg. on kli,ffsr.Lrlsl.. ntot r-rrrs flritanrlc cellet,iclic
crr.s undcrklikcns l'ustu bcnstorrrrtc kunnrl lrilrlu c.ll biilr-crli.
ilel, Li,r err ltonisli svir sorn lt:i.r'till stul clir.iurlor sig. [Iela
unriclrlclrl lr. ari,qilil_rlt lial lrnrvanriiaLs till oLr s(inkaldc.
siitrrl'etlallartclo sårig rrrassa.

l)eltn, gt",,-,t,"1 finnur ntr sirr lilllin.rpuing iivcn hcLrlill-
Iande kriif tslrrl-qter i ii1-riga {)rgar).; oclr c.l|cl, linlcs knuppast
ttiig,ot orgarr i r.år kropp, sorn iclio skrLl [o kunnit bli lt
lriii'rl fi)r clcnna försLiir:anric sjulirlonr.

I'l L t lritnneleclior fiir dcssa claliurLarle sjuliliga si-ulsl.cr
cllcr nvbilclnir'lsa11, sollr rlc.rir-cn Iilr,[[a-s, ii.r a,l]Lså r.icras strii-
r-an al.l. fiirsl(iran.ilc uripa ontlirirrg sig och i,nkriikta på lrir-
l.re1ägna orgarr. D1.l annat för delr ul.mlirkanrle dra.g iir rlct
slilt på r'ilket clc ut_brorla sig i iiroppcn. IloL tir ickc r.rog
rr..cd :rlI ctr ]<rliflsr.ulsl. lrii.riiintto rl'clror in på sil r,rrrgir-nitrq,
fliin rlensalnnlt iijrls llings lvrrrlväganlt oclr bloillilirlen liis-
spr'åiueda cclLir: ljll riir'.cller 1.i:irrarr lrrliiona olean. rllir ric
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Bild 1. Läppkräfta.

sli sig ried oclr i tlen ge upphov till rrvil kräfthärdar'. l)et
tilrres sålunclil knappasI något orgarn i vår kropp solr ickc
skulle kunna Lrli säte för clylika dotterslulster lill en kansko
lålgl; därifrån belägerr .rnoilersvulst. I'r':in en kräfta i nag-
säclien föras kritflceller till levern, dår de åstadkomma rryir
Lallika kriiftirärdar., Krätta i läppen och tungån ger upp-
Lov till kriittbiiilning i körtlar på halsen, och en kräft-
svulst i hröstet hbs hr,innan leder snurt n.og till ansvrill-
ning av axelhåians körtlar: ctt teclrcn pir att krå{tce1ler
dår slagit sig ned. Hela kroppen blir sålunda till slut lik-
sorl översvlimrna.il av kräf tce]lcr.

Ilet är klart att en sjukdom med till sina r.erkningar sir
hemska egensliaper blivit föremåI för ivrig forskning. Och
faktiskt har i kräftfrågan skrir.its ofantligt mycket, voly-
mer och åtcr volymer.

Sårshilt stor uppmårksarnLet liar rignats frågan onl

kräftsj ukdomens u ppkomst.

IJrir ligger cmellcrtitl llrrrltl i,e LLugt trJt ickc så lilart
$ottt bQl-räflancle ett flertql a,nclra $jukrionirr, \ri yqtar alt
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tuberkulosen, pester, smittkopporna, m. fl. s. k. infektions-
s;ukd,omar, alla ha sin orsak i små enclast mikroskopiskt
skönlbara organismer, bakterier. Att även ge bakierier eller
andra parasiter av liknande slag skuld,en till de elakartaile
svulsternas uppkomst, har tlärför legat nära till h'antls. Och

försök i den riktningen har även gjorts, men utan fram'
gång. Frågan om cleras uppkomst står fortfarancle öppen;
men det skulle föra alldeles för långt och utom ramen för
clenna uppsats att in,gå på lalla tle olika teorier som i den

vägen sett ilagen.
I det stället skola vi ägna uppmärksamhet åt några

nonrent, r.ilka visat sig vara gynnsamma för kräftsvulsternas
uppkomst. Hil höra främst årftliga anlag. Det är otvivel-
ahtigt, atl en del familj,er fram om anclra äro hemsökta av
tlenna sjukdom. En författare omnämner såluncla en slåkt
i tro gcnerationer, av vars 26 medlemmar icke minilre än
16 fallit unclan i kräfta. Av cl,e på cliakonissanstalten i
Helsingfors behandlacte bröstkräftorna har ärftliga anlag kun'
nat uppvisas i l-b o/o av bela antalet fall. Och enligt
urdersökningar i Sverge har i 20 o/o av kräftfallen över-
l;uvudtaget åirft,lig belastning konstaterats.

\ridare är det påfallancle att stölar och slag i viss mårr

kunra berecla jorilmånen för kräftbildning i ett ticligare
skenbarI friskt organ. I anilra fa]l åter har man stä1lt
krältsvulslens upphomst i sambantl meil titligare inflamma'
tioner, ärrbiltlning och intlytande av olika retrnetiel i det
angripna organet. Så skulle piprökare i högre grail iin
andra vata utsatta för läppkräfta. I(vinnor, som tiiligare
halt inflammation i br:östet i anslutning till barnsäng, skulle
lättare angripas av clen elakartaile svulsten i cietta orgau.
X'lan har: anf ört att detta vore f örhållandet i 16-20 olb

av sarntliga fall av bröstkräfta. Pirfnllande år de'ssutom

att tidigare rnagsår senare ge anleilning till kräftbilcining i
magsäcken. Enligt en uppgitt skulle 6 o7b av a1la magsår
sen are övergå i maghriif ta.

Sedan vi i det föregående något gjort oss bekanta med

kräItsvulsternas natul iir det skäl att hår inskjuta 'några
ord om 'd.eras

förekomst och utbredning'
1 detta ar.seenrle har en samf orskning av liiliarc

i Iiinlanil ägt nrm och uppgi{ter blivit sammanställtla och i

Finska Läharsällskapels Ilandlingar pnbliceraile av pr'of. G'

I{eiqricius, ut: denna berrittolsq ntedcielas här töljande clata,
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Bild 3. Kräfta v;d näsroten.

qiiler'. J)r'i 100,0i)0 inllin;rll -slilrlll kiirrrlt;t. 18 l;rli ir.v li.r';illlr.
i'tl, llrl soiu rrlarr llir-cl ril liir lag-1 IirL liirrllrrrrl, rlli ulrn tr'I
;r il rtrolsvnruin.rlc la] i l)anrlrr'li ocrlr Sr-clgc lil r'.'s1r. -12 oclr
3;i. liltrrrrL llclsing|ors I jrrrrrurli 11)1 1 1-lii.ilE2 lrvr'liskljtrra
llinsli:r ncdbcirqarc olrsc,Llcllrilcs -liJ l'ull uv lirrillrr i11 rutirr
0cll :12 lir-irLrror').

Kräftsjukdomens förlopp, igenkanningstecken
och utgång.

lle1, [irlslrir' \ ar niiul 1r11, cn c]l.llirrrL:rrl svrr[st. slrn olLr-'.i"

rlr{, glilrcl olrlirire sig och rlcsslrl.orrr sl;rliriigt siil.tcr ltiir,
rltLr i olilia rlolrir irv 1ilo1rlrcrr, Irirl r.lr':r l:rr sjrkr.ilrr sriur
lilLar rler rLuqrilrlL 1.jll livcl. i'ln lrrilsilliLl'1e r:xi:ilpcIr,is:;orrr
irorr ktirl lrllinlollf trt slrLl-sicl i :LrcrllrilrLns liirlilrr, i lrrlqlrr'
rir'lr jcvcl i.ir rlLlLrrliq-fvis cn livslali,g alicnnra. l,iirnit;r.:;
rlrLr'l'iir cir lilriltsr.rrl-<L aL osfiirrI ulvt'r:lilinq ir rrlgirrrucr llltiri
giren. I'll'it'r rrijuol cl.lcr rri,qnr lr: Ii)ljl'r olrj;ilpiigl ,liirlcn.
Nii,gcl, lrlllr'isllritttrlo lr'sig sjrilr-, ttriqtin ratrrllii.kni,lg gili's
llrsolrrl. iclio. I)r'i;ir cil rrct lrLlct trrirllrc sllrirJ)1,ilrl"v-
rrirn(l(,, s{)lrl lcrlisirtll rrnrlur:tliirlcs av rllt gil:1iq;r ;irrLrLr'tr.

Bild 2. Tungkräfta.

I rrrlc't'rr lirl :rr rrlr rrrr..ri.r'1'r'.rr rr.r Ji)r'silL.1irrrrlrii rirlil1 rriar''c .lrs.r't'r'r.rrrcs iiti iril .r lirliIr'iL: a,r' ri.ssu 2J-r

''irt ,.lr lJ1 2 livirtrt,r. l)r,1. r isiri[r, sig lLlllir;r lril J,r iri,.r,,lri lriig.a gr:iirI lirL r]r:i,ll(', li.ri lrrrq'.r'i1rra;r'sjrrkrrrrrrl'rr. -{;rrrrrrLrer'qrrlliLl. gil\' 0.. iilllr)r'r)r'skrir)a i Sr.r'u^.. rrli' i ;irrrrriirrri:rpii, l0() Iiriilts.1rrkir lriirr koni lJ? liniflsjirlirL klinnrir.
1:lclr:illlrtrlt: oiilitr.;lLlr';tr'.,cii lr0lit,iillrrrirl-* rlcrr q11tl:L r,;iirr,

trJ'g*r:r,tL li.iiIliLn. tir rrl'rr riil irrrrrlrr Irirrgrc kurrria rrr:lrrrrt'rs
oclL IilirrrtLns Lrr:llri)v1iq:r lijr.cLlljirilsr:iLt. I)t,1 jir ulrllirr nlL,iclll't 4ir ,clr {Jt) rir s.rrr ;i. r :rrgjrr.l ,r,rsl fri.rttt.:irllliL. {)r:lr
rLv rleLtr i svjtircrlr0f lililllrrrra tii 7i. Lrrricr Z0 lrt.h iiOirr lri)nr lir:illftLllor lill rlr,1 stillsvlttr.
. riiilir.lr'r)lln al('t qr.lllrlr,,r,;r,1,,*jriJi,rr;rrrl;rl,,l,ll,r.rlc,rr,e,rir
rllir: li'iill:Lrr Ii)r:st lri)r'jar. sa firrrr.r'rr.rr.rI srrrii] l,r;irr,r rrliiiL
-sorrr l.irn,r rra!li'iifr.rr a'g,i.rt r.rL. rr',rslarrr:rL: ir:lic,riir,r'r,iiu 4l 0.r lrr- rle liirnr. i)? {10 tLr-rlct stl;rrc. .lr.lli.lr1rliriii,llr.
Li)rr:ko't lirr.rll lill 2-1 0o lr,s rrriirr (lrilrr.iikltrr_. ?1, rni:n o*rlrrsl.I ii 00 lt0s kt'irrilrtr. J';L Lritrrr.,rrr;r* kUl]l.r rrr.tsl0 rllirl,rrtrri,
sjrLilas 1{J (ro:Li'Jir;i1la i lrrir;ttcl oclr It rlo i ljllrollcrir.

I'':r:f.iilI;rrtrlc k.li1,t-s.irrlirllr,titrrs fir'c,lir,rsl i)r.orl'r'Lrrilugr:1.
l,rtrlr. 'l,.rr ,.j,..r;r r,. l,,lr;i,.,,1.-,..r .., ,,,i,,,,,.,, f,.,f,.,,,, . ,;;,
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i.ilka tle till slut talrika kräftsvulsterna i kroppen oavlåt-
ligt producera. Eller också dör dcn sjuke helt hastigt i
nå.gon följdsjukclom, som de starkt undergrävda kropps-
krafterna icke näkta motstå.

Är alltså kräftan till sina verkningar så öiiesdiger som
niölligt så är dess början så mycket mera obetydlig och arl,
språkslös. Ja d.et är just ciet olyckliga att så år förliållan-
de1. Den sjuka förbiser sålr-rnda lätt den allr.arliga åkomma
soni hoIar honom, cn ödescligcr ouppmärksam]ret som ger
krliltsvulsten god ticl att ostört utveckla sig.

Jag gör clärtör riktigt i att här ge en Ircrt och sarn-
nia,rrträrt,gd beskrivning på några sjulidonrssyrnptorn r-id bc-
gyntando kräfta.

Bör';an görcs nted låppkräf t a. En man ör'er ,10

år', som kanske vct nied .sig ha brukat pipa i lå1ga tider.,
lrur sedan en tid tillbaka ii sin unrierlåpp ohseryeral ett utcr
eller lrindre djupt sår, som icke visar nå,gon benägenlret
atl låkas, huru han ;in plåstrar om det. Och känner han
på sårkanterna så kännas de betydligt hårdare än clcn friska
ourgivnin gen. Ilct iir med stor sannolikhet err I_regvunanrle
kräftsr.ulst. Eller också observerar vår man att unilcrläp-
pen helt oförmodat hlir säte för en liten hård växt, som r.id
niimralc påsccndc består av en rnängcl blornkålslikn.antlc
Loppar ooh sorn raskt gripcr ornkring sig. I r,-artclela fallci
bör'lian \.irra, på sirr r-akt. (tlild. 1.)

Kriilta i tungal begvrtner ungcfiir på etrahanrla
s;i ll. lBiltl.'1.)

Bn annan sr-uls1. sorn är lika lätt ntt kiinna igen ;.ir
bröstkriif 1.a h.os kvirrnor. llet år företrädesr.is barn-
föder:skor mcllrtu 40 och 50 år som iremsökas av denrrn sjuk-
rlorn. En vacker dag observelar livinnan tillfålliglvis un-
cler tr.iittnrng ellcr ar-klädning en knöl på briistet, vilkcn
på intet sii.tt år örnrnandc eiler gcnom smärtor gett sig till
kånna. I anclra iall åter lånha rner ellcr minclre rir.ande
smärtor kr.innans uppniirksamhet på förcfintligheten av en
växt i LrrösLel. I{nölon kan r.ara belägcn djupare in r:llcr
närtnare vlan och i det sistniiurncla fallct söntierfallanile
rnecl sårig vta.. (Bild. 4 )

Vi liornrna uu till kräfta i niisra andra organ, clär tioss
upptåclianrle slöLcr piL stiirre svårigheter. Hit hiir bl. a.
kriiftrt i ä n tl I a rn e n. I)en rnanifcstetal sig genom elr
kä.nsla av fl,ttnacl. i äneltarrnen, tlita ocJr blodiga avföringar,
r-ilka ar.gå urrder. svårigheL och nrcd slitlka snr:irtor. iir den
s;ttk9 rerliui lill årcrt liorrrrncrr,50 å.60 år, så iir ciet nUi

Bild 4. Bröstkrä{ta'

shiil aLt laga salieu allvarligt och icke. ltita. tarrkon på att tiet

ia S"tttf. fiiinrmoroicler, sorn förorsakar bcsr-år' \'erka lllI
LJ,, 

-t.,gnorta". Det kan nog \rara alh'arligare saker',*" 
i';1' kt'ir,nu, giiller rlet speciclt att tle se upp för k r ii f t a

i f i .in, o, der'. tr., 
"och till cleu äntian något ge aht på reglo-

r ingo.r'tu. i)e tta gallor slitskilt för kvinnor från '10 taleI

,rf,iiei- 
" 

O..S"lb,,tt,l.nLet"t bclräfiantle den rnånatliga blöd-

,rir'g",, *e niäl i ut'*."orle till mellanticler' varakligliet och

.",],]iul,el är'allL tcuken sorn gör begynnand'e kräfta miss-

il,"l.ii* 
" 

I' sy',,,'crht'L hör en :iLlre kvinna' som retlan on

iia r.,,,it utari reqlcring, \'arx pa sin vakt' 
^onr 

ånyo en iiti

*å Iit.,, blötlning sl<uLie iustrilte sig Dct förljrinar sårskilt

oii L,n,rtt,itt.s ait lit.'ttot'lerkr:å{ta I början icke grr srniir[or

siont-.it tu. upprnärhsarrrheten pii clen- alh'lrrliga åkonrm:rtl'

J;; I ttt'år nu till tlcn svåra frågan oni rnagkriif-
t a n s 

-slukclonrsteckeu lrlä'r måste emellertid gcniist er-

ffur,,r* att trot" delr äl rlerl taLrihast lörokornrn:rntie av alla

Uåittriuf.,tou,ur. trots ivri$a torskningar oclr bemiidandcn

- 10? -
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rlcl, i rlcrr. tiag sorr iir,;ivcn fiir llikir,ren lrcr.crllr..,l,r,,,,,.lil,,,,
slolit, ,i,r. i tulinga llLll oirlcrsfigiitlt, sr.iil.illrllt.r, rft q.
siil<ol lxiskorl ont lrL]g\rn ntrrr[e mlrglirii{ta. l)ocjt
Irir, r'i hth rtiigra allrniinl;r lr', 1,,'rr ;rll l;Lllr rr.-s till. ii.ör. gt
rilrl.c lci'su, t'clla..10 o(fJr ti0 ir iir rlol altl.iri skril a1.t laga
0,. or.c'lnell )lnagli*latr)'tcrl cliiJig rlrlil. k'lil.irrin;4-lr,r, ti)rst,
irplrliustrLingar llJvlrligf och i tirI r.irlfri,iga lilialc. I)oLl.r.
li';c:rl onl lran lir[igalr_. ]lrll ar rnaq.) soln alririg klickat.
l)ol; ii','iinrligr. crr. csc'rrro'rrigt l':r1rtr.'at.r kr:i ft..rtasi kor-
stille.as lros lrcrsunrr. sorI rrrrr]or'rirriglrc ii,r J.rrrraf i'r:iijri;r
sig åL cn s'irrrrr.rliegr ooLi maglrilsl.r, ,i,",., Pliilsliul. 1lr iilillor.liLuirr bi)rjlL lli. lrr:svrir frirr rr-urgr,,n.

,"lcrsfir: slrrfliqlr all. urcL[ rriigrir olri Lcriirir

kräftsjukdomens behandlin g.

\-i volrL all: kr';i flsjrrhrlonrr:n. li.irnrrrLLl iit siq sjrilr. ol.ci_Ittt'l irtrrrrr Iiirlo||cl. iit cn kort. ar.gllinsarl firl lr:ri,,.iill
rliiller,. l).t liggcr i.ilirfiir i s'kcn-q'utur ul,t rlo l:ikc'trrriol
.r:lr lli.lic'rotorlcr sor' nrrrrcr tiriorn.:Ls srii{tarrri. roplr rrcirrrrriL
li11 .r viirrrl:'i'q'irI r-i0rrre sjLr]i{iLlriti lrchirrrllin g- r,ir'i L .r,,:ic;r
tresl, Lrokiq:r oclr i'iirrgfrLliiig' lresr.rri.iirer nian gli'na rrr.
lririkir, sig. Siirsliill, htrl i rlcl,1:r lr-scl_,rtrte iugcrr lrrisl liLl.r-arc sig Ii invii,res .ror.iiknrLrcrrr ollor utr.ii.rtos ;r.rvrirulu
Iirirrro'f' '*;Llr.r ,cjh 1rl.sror. ()r..1iga. iiro li.r-.rr rro .riri^
;:k'tiflr.cr[r']r s.rr rrlrlrfrrr.irs ocrr lrrii'.rs; rrrc. JiJi:l'r*riqlr
tie s,rur iilr''r fii'liasriLrs. r)cr li. r[:i.fiir crrr.i.sr o'sluisars
sollr a\r allt clolltL knn rllag^:rs: i.ltl, \.i i ri clllr nu iolie
lig^a någ^on r-at'c sig irtr.i.ir1.c,s cilur rtviir.f,cs
morl icil, sour Iiar hola liriif lau. Slrulio oclisi.r rlen
s;uke siil.tas i tilltrillc rLLt tijlLrira cIt lrclt apoLolis ii)rrarl
a' ailchrrrr[. 11r' ciy'hlr.asti' {rror)l)ir]r ..rr s.rv.r si skrLli.
l,:rtr- kt;illrr rrl..' likl ,'l,,i,lrt -l,r'i,l..r lr.;rrrr;rJ. trr.ll :i;1 rIi,r,ir,,.
- - bcl,övcr doft.a sri.rskiit lroLonas ? '1ir l:rl.Lrrligtr.is rJe ar.
lrlleLarirla >rLrLurliikare> fir'r,rrlrrlrir. rr;rrrrr','rrligrLl kurc'na i
sLarrrl iLlt tillirrlefgi)ra. en knifts,..rLlsl.

r\r. tlr: r,cdir:i.slia.roril.r iir: rl.l ctrrlir.sl, rlo rr.rlcr sc.:r.slirtirl'irl lelnricilirrs iL' sjukrro'ar iive'liLrr-Lrrilugr.r. Lilr iL*-t:irdning liomla riirr I gcu- _oclr ra rl i rrn.,-iluss t,r.a_I it l n a sour i rrågorr rniin i cLl, fiilal flll r.isat sig hunna
It ti rn rr a eu kriiflsvrrlsls ytlry',,rliriug; rl..r;rs lr,r I i.r n ri c cgcrr_
sl';11 cr ;i|r' ;irrrrrr i l,;il Ur.,r,l ,,-jillr;r.

I'i. läkiLrcvelorskiliens rrrvnrarrrlr sllirrr[1rrur)if lilrlcl, orttlasl- err ltelrartrliing-sruelod sonl rrrctl sLiilr,e LLlsilil
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Bild 5. Magkräfta.

lill {i'aingiLnu liln er:b jtLilas cn 1ir:riflsjnk. I)cl rir' ;.Ll.l gctl;rirl

ol)efaLion htelril kro;rptl frlin clerl f:Llliga viixlt:rl. {)cll
ilocli niirste Lttllil[]'antlt-' ciennl - rlcn siiliritslc lrr" ltlll !

l.reharrdlilgsrneLodtn sorn ,i i-icLla tttt sliLr oss Iill lnrLls

cll l.rostrimL ft'ilh,eLäll göras. l)el. rir rriiLnligor prL irrtct ri:ill
likg;lhigt rL ii r operatiorlcn {iirctagcs.

-Sitsorn r.i ovatr.qett iir: kl:iftarr i biirj;rll cll lrrllklrrlrliqL
l.regri.insad sjukrlcirn, inskrtinliL lill en lrinrlrtl rlll rv tlcf
orgarL tl.iil tlcrr ltegyrlf. .\rLgriper tttnrt riutt lliir'l'r'ir irl,rlla
ti.rligr strLrliurtt ocL gen.ottr ctr cipi:rlttion avlligsnal kliift-
vrixl.cn fullståndigt. så tir rLl.silil.en fiir framtid:r l.restlit'nrlo

lriilsa rleu ailra sliilsta. l{ar r[;.irernol sr.tr]s'tett retl;rtr hunttit
ntbreda sig, rvckt in pir orngivniugen si.l lrlii utsiktcrna till
l.resl.ircnrlc Iikning ttiinclre i pro;rortiorr till riori ornfaLtnitlg
rlensanrrna fåtl. Det blir Itr0rl lL. o. rnitttirt-'or,rlr lrinrIrc rni)j-
ligLet atl uLskiira larje ar. hr:iita angripet parli,;rtrlr de

krällceller soiir bli kval gr i sin. Lul ofelLialt upphov lilJ

en fortsatt liräffbiIdnirrq, till rcciciit-.
Licircrn alL pi rli:lt;r siil.t i rnöjligrst tirligaste stariitrtu

iignl krliltsvul-s{elnr.t. tilroratit'btthandliug har tltrttl rclll.rtr tttt
.Lyckals ilsLidk,ornlrri nr:irkliga lesulta,l. Ilrr uLlrintlsk sLalislili
Lipptar: sirlLurtla rociclir.lri 1:ilining virI tr-ruc-kriilla i 20(Lir
lu a[rL flll, r.irl |ippliriiftr.L i 51 å {i{i q0, virI krrillr i
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struplruvucleI i Zit oito, vid bröstkrålta i 43 0,t6. Vid kLäf ta
i livmodern kan lä.hningsprocenten uppskattas till 39 ä 57
0/'0. Här rnåsLe yi ernellerticl betänka att detta gällcr err

slukdom, som tidigare trotsat varje behanclling.
llill detta nog så lyckliga resulta.t., som år för år hell;

visst skall förbäitras, har man icke kommit utan ansträng-
ringar'. Till gruncl för lramgången ligg,er nog det energiska
och förståndiga uppl;'sningsarbete som flerståcles bedrivits
i avsikt att upplysa ilen stora allmänh,eten om kråft-
sSukdomens natur och r'äsen samt nörlvändigheten av att
i gorl tid upptäcka densamma.

11 unar C. öhman

Åter:stående medelliwsl44g_d gch sannolik llvslängd
åron lE1G-191O.

Återstående medel.
livslängd, år

Vid födelsen.

Landsbygd: Mank.
,, Kvinnk.

Städer: Mank.

,, Kvinnk.

GAMMALT MANUSKRIPT.
(Från den tiilen.)

Mitt liu rir jttst inte så m7cket L)(irt
i uår som i uårqr förr -jag har sett nåt jag kgsst och håIlit krirt
gå förbi min dörr,
nåt som brukatle stanna och knacka skUgqt
och blggt smlJgd in
och smeka mej l(inge och lent och trUggl
öuer pannan min.

Mitt liu tir just urirt ett ruttet btir
som frAser i frost i en skog,
mitt liu rir en uind som uqrit mei krir
när hen lelde och log
nlen sorn togs au en stotm och bleu borta en daq
i en uinters snö
och glömde han farnnat med susonde slag
en lgckas ö.

Det skgmnter och hintlen står bIå och dum
oclT er7 blåst går och uanltar på uift
och er7 maj stiger suultelT oclT sDaI i mitt rurn
öuer papperets skrift,
och allt som jag trittkt och aIIt som iag tiggt
kring en blick och ett hår
blir en dikt lik aila de andras dikt
som ftck sotg en uåt.

1816/40

1841/50

1851/60

1861/70

187 1/80

1881/90

1891/00

1901/10

Vid 25 års ålder.

Ogifta män
Gilta män
Änklingar
Ogifta kvinnor
Gifta kvinnor
Änkor

50,05

5/,il
49,tr:

55,+r

l

41,2t

38,ttl
42,s0

44.;s

11,+,



Mill liu iir just qanskt lile ptirt
och de artdros liltasri,
allct sorrt ha|t någ1ot riktiqt kdrl
oclt sett det y1ti.

LIär slår dörr irtoid dörr ot,lt utinlar så l11st
.snrri snrri steg på en fäil,
ui rir mångo so/ll sitter och niins nril ui /rrTssf
oclt får silta i kuiill.

Mitt lio får uäI gå son de antlras gick
i uår sont i uårar förr -
,ia11 får qlömma ett lfir, jag får glöntnru en blicl',
jag f'år låsa ntin dörr.
Itörrtisten - det uar kanske inget sottr skyggt
Itnacku 7tå och sm(iq in,
oclt jao har liansk'e aldriq ktinl smek au ntit truqgt
öuer pattttatt tttitt -
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Småbrukets förutsättningar i

vårt land.
Av Änder'.s Larsson-Ifilian.

Det vilar en vi$s poctisk klang öl.cr ordeL s rn å b r u k.
l)ct Iör tilnkama på engnaherrrsf öreningarnas och nalioarrzrl-
Iöreuingens not ,cmigralionen publikation,er med srnå vackla
villor och lumnriga trådgårciar, frukL ocli blomrnor, en 'böl-

lande sädesåker och ett par kor som titta ör'er gärcl.es-
gården m,ed milda ög,on, mäLta och h,elåtna.

Det åir vaoherl d'etta, men ciet är blott ,e n sicla av
saken, och vcrkligh,eten krävir:r av oss att även den arLcira
sidan visas fram och bi-ingas till bca"ktandc. llen tliil
yttro biklen av srnåbrukarehernmet kan vara frukten av
rätt och slätt elt köpekontrakt mecl ellcr utan sLatslån.
\'ten för atb. dct skall bli ett verkligt h e rn och int,e barir,
en tillfä1.lig tillflyktsort fordras ciel rnychct arbete, okuv-
Jig energi, outtömligt tå1amod, och kloka ekononiiska be
riiliningar. Det ligger en goci dei prosa bakorn de fagla
poetiska bilderna. Småbrukarens liv är ju i de båsta stun
derna en rent bokstar-lig >clans på rosor>, rnen tlet urå ej
glömnras att rlet ska1l brytas sten'och grär.as täckciiken.
att skatter och råntor skola betalas, att frost och oväiier
ligga på lur bakom horisonten, att husdjuren kunna sjukna
och dö och att småbrukaren sjålv, hans hustru och barn
kunua hemsökas av sjr-rhdornar och olycl<or. l)et krär.es
diirför vissa förutsättningar för att lyckas, och cieu, sonr
icke äger eller är i stånd att skaffa sig tiessa förutsäLt-
ruingar, d.en gör säkert klokast i ait rrålja ett annat yrke.

Första förutsättningen är intrcsse 1ör våxterna och
dluren och för arbetet meci bådo Lrlomrnor och göclsel.
I)är cletta intresse fattas, ciär komma varken kunskaper
eller flit till sin fulla rrilt. D,et är 'riclla intresse sorn gör

Ttnlt ,\rtÄM,{N.

I\tll:l;trIettdtt'n 1 I 1 i,
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arb.elct i sig sjiilvt till ett hårt nöjc och ichc bara till
ett obehagligt medel till ekonomisk r.inst. ilet är deLta
intresse som ger tlen stiindiga cinttänksanrlet pä alla punk-
ter, som är så nöih.änci.ig 1ör att intc clet hela skall urarta
l,i11 slarv och r'årilslöshet och det ekonorniska resultaiet
helt och hå11et äventyras. Det år slutlig,en dctta intresse
som icke räknar arbetsclagens timmar mecl allt för ångslig
noggrannhet vicl,de titler rlå skör'cleresultatet står på spel
och forceråt arbete är av nöden.

Nlan talar o{ta om att >slita onl>>. Därmed menar
Dran i vanliga fall att arbeta hårt. Men rletta är inte
alltiLl riktigt. Att gå i straffarbete 'eller slaveri är all-

Skånskt småbruk.

tid atl sliLa ont, äyen orn ,ärbeLeI i sig självt är av tlen
Iättasle natur. ['Ien d'en frie otilareu, sorn år kung inom
sitt ]i]]a rihe och ålskar siLL arbe'Le, han blickirr ut ör'er sitt
steniga gårile sorn en segerherre blickar ut över en ny
provins, vilken snarf, sknli iriggas under hans spira. Han
går till siLL arbct.e rned glädje och låggor me,cl ändå giadare
sinnc sirra trötta lemmar till rila efLer vä1 förråttat dags-
ver'ke. lnte är tlclta al,{; sliLa ont. Ätt slita ont är plåga,
nren d.olta år gläri.je och tillfredsställels'e. l)ock endast
urLcier Iörutsåttnins att ciet rerkliga orliarintressct finnos.

I1ärnnbredcl mor-[ intrcsset rnås[e vi stiilla en arrnalr
vililig {örulsiil.tning: I'iljekraften. Till att utföra ett
inilustriellt arbete behör-ei inte nlyclier vilja. Där är man
inpassad som eu kuggo i en r.naskin, och ndr rnaskineriet
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sättes i gång föl jer man rnecl helt enkelt om man vill
elier e;. Så är det inte vid ett småbruk. Där är vilje.
kraliLen en faktor av utomordenflig betydelse, vilket man
snart skall finna. orn rnan går ut bland småbrukarna och
stuatelar ti.eras {örhållanclen och arbetsresultat samt gör
sina liimlörelser. Dtt snrihluk kan vril aldr:ig under
några Iör:hållanden gc nrlgon rikeriorn. Diirför ford.ras att
nan skall vara i clen ställningen atl. man med rätt (en-
ligt gär-rgse bcgrepp) eller orått kan tilliigna sig frtrkterna
av anclras arhete. l)et kan icke en småbrukare. Han
arbetar för sig s1ii,lv, ooh får han något tili övers så har
h a,n s jäh' f rambringat rict. Likviil kan en intress,erad och
viljestark småbrukare vanligtr.is skafla sig en god och

Från Rösiö sinåbruk på Hagaberg.

tryggacl åkiercLom. Detta visar att arbetet ger liirr för
rnödan, orn cienna också nu är rnvcket kringskulen, iir-en
{ör srntibrukalen. Ett sluLliurrr av pr-enr ieringsniirnnclernas
berättelser kan ofta vara myckel 1ärorilit mer,1 hånsyn till
småbrukets ekonomi. L'Ian kau diir få La ciel av cluktiga
småbruhares råkenskaper'. Del. tar sig e;,mycliet ut på
papperet, d.et är sannt, rnerl rnall ler.er iiiirpå och man
har sin bergning på å1clerciomen. I'Ier kan rrr:rrr ju ej
begära undcr nur-arantie förhållarrclen.

Fln sririblukare kan icke ta ut sin ar.löning en gång
iveckan. Och itll I'et ilte på ftir|an{ l-rt:Lru rnychct }ran
skall Jå. Han rnisLe llira sig tålamodets korrst, och
]ran mitsle ocliså förstå ltt i r-iss rnån ler.a på h o p p e t.
Även detla år en vihtig bctingelsc för frarngirngcn.

l)elta om manlrens personiiga fömtsåttningar. llon
nlannel kan icke ensaur göra d]eL. IIar han ei vid sin sirla
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att välja på - och dock litet. Naturen är' rik på väx-
linqar lrån Shånes, Öst,ergötl:rncls och Nerikes slältmarker
ocii feta lerur till Norrlands mångskiftanci'e moränbilclninsai
ooh torvmossar eller Smålands torra sandheclar ocli Yä-
stergötlands >sviiltor>. De sLora och släta fåltcLr, sottl
lärnpa sig för stordrift äro också i allmiinhet uppla,gna
av större egenrlomar meclan cle mer brufna tcrrii,ngerna och
clen magrare jorden bår våra egcntliga småblukarcbygrler.
llärav få vi naturligtr.is icke draga den slutsatsen att clen
bättre jorden icke skulle Limpa sig för småbruk. Det är
lätt att förstå att just på denna jorri bär sig småbruket biist.

På väg till fäboderna.

L'len förhållanrlef är att clet stora jorclbruket har svårt att
rerla sig med steniga åkrar, roregelbundna f igurer pch
kuperad mark, mecian småbruk,eI går överallt där jorden
ör'erl,uvudtaget är möj1ig att ocila och bearbeta. Och
stud.era vi småbrukcts ståndpunkt i olika landsdelar och
hos olika brukare, så skola vi göra eu rått intressanl om
också icke or'åintad upptäckt. Vi skola finna att det finnes
då1iga småbruk och stor fattigciom också i cle fruktba-
raste landsdelarna. Och cl,et finnes g,oila småbruk, r'älmåga
oc.h lrei nr,] på marrga ställpn rlär. jordmånen är mrgör.
klimateI hårt och naturen ogästviillig. Ty vårt Ianrl" är
dock icke så rikt, att det någonstiiclös gei vålmåga utan
arbete, men det är heller ingänstades å fattigt ;tt icke
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en kraftig vilja och en flitig arrn dår kan skapa ett litel
paradis och få både mjölk och honung och gula åkrar.. Naturligtvis bör en börlande srnåbrukare i första hanl
eftersträr'a den bättre Sorcien. Me,n han får bereda sig på
ati finna all lord monopoliseratl och den bättr,e sårskilt svår
att komma i besittning av. Då större och bättre ege,n-
domar utbjucias tili småbruk stå ofta jobbare bakom, och
de sIäppa icke sitt byte på ancira villkor ån att småbru-
karna i all frarnticl shola till rlem avstå en ayser-årcl dei
av sitt arbetsresultal i form av en dryg kapitalränta.
Många småbrukare dulia und.er i ilen hårda ekonomiska
kamp som härav blir en följd, många få hela sitt liv klimpa
med stora sr'årigheter ocir blott de personligt hiist kvalifi-
ceracle slå sig igenom och skapa sig en god ställninig
trots allt.

I trädgården.

Småbrukets frantid hänger på det intimaste samman
meil småbrukarnas sammanslutning för tillvarata-
gande av cieras gemensamma inlressen och ett sunt frarnåt-
skridaniie på rättens och frihete,ns gruntl- Den rent fackliga
sammanslutningen bland småhrukarna har även i vårt land
börjat ta rätt god fart rnedan den medborgerliga ännu befin-
ner sig i sin linda. Denna nödvåndiga sammanslutning
har i r'årt grannlancl Danmarh nått en hög utveckling ,.rch

hatt gocla resultat medan den hos oss ännu knappt kommit
ut ur portgången. Sverges Oillareförbund har gjort en första
blygsam början med att försöka sarnia Srrerges små jcrd-
brukare kring ett socialt framstegsprogram. Det är att
h'oppas att denna rörelse skail växa och bretla ut sig. Det,

skall då bli möjligt att skaffa såväl de förutvaranrle små-
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brukanra sorn de blir-anclc nvbi)r'jalna bättle villkor'. bättre
fysisk ocl ancllig fostlan, stiirre rrriljlighetel tilt frarn-
gäng i arhef et lch en nriirrrriskor'ållig:rre och ljusarc tiJl.
varo. Ilå skall rlsl lrraktiskii arbetel. törr:tra siq ured lankr:

-- llr
Statsskulden I vissa länder:.

l

Land Datum Statsskuld
kr.

Finland.
Storbritanien o. Irland
Nederländerna
Belgien.
Tyskland: Riket.

- Preusgen.

- Bajern

- Sachsen.

- Wiirttemberg

- Båden

- Hessen .

- Särstaterna tillsam-
mana

- Riket o. särstaterna
tillsammans

österrike-Ungern 1)

Schweiz: Förbundet
Kantonerna

F'rankrike
Italien : .

Spanien.
Portugal
Ryssland
Rumänien , .

Bulgarien
Serbien.
Grekland
Amerikas Förenta
Japan .

695 835 000
421 321000
392 636 000
124 51!) 000

21 101 043 000
2 108 988 000
2 692 176 000
4 353 633 000
8 802 673 000
2 032 233 000

76ö 527 000
552 404 000
521 270 000
386 388 000

14 398 793 000

31 /ro
30/6

31rc

1lr

rlt
llr
1l+
rlt
Itt

1/r
1/,
rt lr
llt

1,'1

rlt
3l lo

llt
:)0/6

11
31 rz

lii'
7 lt"

30'f 6
1/r

31't
zall:l

31 /"

1914
1915
1915
1914
1915
1916
1913
1913
1913
1913
1913
1913
19 13
1913

1913

1913
191ö
1912
1904
1 912
191ö
1915
1913
1914
1913
191ö
1913
1914
1 915
191 3

122
169
136

39
455
326
356

hl)
213
289
lSrr
221
oD7

293
2t7
284

3501E 752 426 000
18 670 E21 000

E4 024 000
300 867 000

23 441 688 000
13 541 333 000

103

Småttingarnas lekkamrater.

ocli pocsi till ctl. a,tlL rikarc, IuJlaro och lvckliqare lir- Iöi.
rlcm, son i hel.l.a och regn, i liöltl och snti skola d.ika
ooh oclla r-lr:a.tiilt, köra joni och gödscl, pliija åkrarna ocir
bärga grörlan, tröska s;i,ion u,.h skiitu t[.jru:en. DctLa iir
också nödvänriigl otl icku vijlt {ulk slirLll gu tilll-'aka. sociall.
och kulturellt. Stater

591
'tl a

330
601
tJl
168
I ir9
157
200

58
lri )

I 6 77"D 83T ooo
I r r,sr 016 t|oo

18 935 5ä; 0u0
1 2?3 S22 000
2) 769 035 Crou

470 9r rl 000
3) fj{i3;;04 000

r) ir Zä? 306 00n
4 720 365 000

Ernigranter, fOr:delade efter yrke! åren 1E9l-1914.

Årligen riä:
nare

Ännl. Uppgiftorna ltro för såmtliga läniler utom clc skandlnaviska och

Tysklanil liämtade från ÄlmåDach ile Gotha (1916). Vid trlriiknåndet ey stats-
skulden per invånare hava an\.åtrts beräknaile tolkmä,ngdssiffror.

1) De hår medtagna uppgitterna övet Ungerns siirskilila skuld avse 1912

- r) Efter avdrag åv åkti\,s. - 
t) Håri ingår icke Kretas Bkuld, som år 1912

var 3 323 000 kr. - 
a) tr'fter al.drag av den kontånta behållningen. Den sam-

matrlagda skulden utgjorde 13286225 000 kr. Håri är medräknad de särskil.d.a

st&teruas skuld,, som 1912-13 belöpte sig till 1577031000 kr,

1Be1/00
1901/r 0
1914
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Folkkalenderns juridiska
hand bok.

Redigerad av docent östen Unddn.

Juridiken eller rättsvetenskapen är läran orn
>råltsordningen>, rl. v.s. samma"nfattningen av cie inoru
erL stat gållande rättsreglerna. Men brukar indela dessa i
två huvudgrupper: off-entlig rått och privatrl ätt.
Till den o{tentliga rättcn räknas dels folkrätten med regler
om förhållandet mellan stater, dels cie bestämmelser som
reglera medborgarnes förhållande till samhäliet, sålunda
slatsrätt, förvaltningsrätt, finansrätt (skattelagstiftningen),
straf{rått, processrätt. Till privaträtten räknas de rättsregler,
som mera ha ar.seende på förhållandet indiviclerna emellan:
famillerätt, arvsriitt, förmögenh,etsrätt (lagstiftning om fastig-
heter', orn olika slags avtal etc.), samt utbrutna grenar av
denna, såsonr bolags- och föreningsrätt, sjörätt, industriräit
Dt. m.

. Här skall början göras med en kort redogör'else för de-
lal ar. privaträtten.

1. Äktenskapsrätt.
Är 1915 antogs en ny lag om åktenskaps in.

gående och upplösning, vilken trätt i kraft den
1 3an. 1916. Den innehåller i korthet följande grund-
s atser.

. Förlovning eller trolovning har vissa rättsliga verk-
ningar. Brytes d,en, äg,er en vår av d,e troiovacie åtei'få sina
gåv,or; rlör en av dem, har d,en efterlevande rätt att återfå
sina, utan att behöva återlämna vacl han mottagit. Sär-
skilila regler gäl1a, om endera kan anses huvuäsakligen
bära skulclen till brytningen: då b,ehöver den anåra
e3 återlåmna mottagna gåvor, - och har stunclom rätt tillvisst skarlestånd, nåmligen ersåttning för förlust till följd
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av älgär'c1, suru nröiligen reclan vidtagits för det tillämnade
äktenikapet: en ökad skadeståntisr$$t tillkommer tåstmön,
om hon blitit tåd.d meci barrt, ty hon kan då begära >skå-

Iigt skarleståncl> av mannen, föiut'satt att ':denne vid häv'
riindet r.ar minst 18 år. Barn av förälclrar, som varit tro-
1or.ad.e, l-r'etraktas såsom >äkta> (m,ed f ullstäntiig arvsrått
ctr'. ).'Äklertskapshintler. Man uncl,er 21 år ooh kvinua
uncler l8 år får ,ej utan särskilt tillsLå"nil av Kungl. l{aj :t ingä
äktenskä.p. lJcn som vitl gifta sig för'e fylltla 21 år, måste
lia f örä,1ärarnas eller f orrnynctarei ,samtycke, e1ler, om de

viigra, donstolens. Ätt vissa släktskapshindcr bestå, är
s1ä.-lr{allet; därvid märkes ci'en nyhetel,- a^tt -t. ex. ern far-
bi'or numera kan erhåtla K. Mai :ts tillstånd att gifta sig
meil brorsclotter. Beträf f ande sjuktlomshinder är bl' a.

äktenskap er tillåtet för tl'en som är behäftatl meci köns'sjuk-
clom i imiltosamt skede. Kvinna, som varit gift, f är
er s.ifta orn siq iuom 10 månad'er från ilet tidigare ählernska-
päli upplo"niig (genom skilsmässa eller de,n förre makens
iodr. r*iau hön äi kan visa att hon icke är havande från
tiJeir före upplösningen elier att 10 månader förflutit från
rlel ,lo Iör'ri makarna f lyltatle i sär'

Lysning skall, likiom förr, ske i kvinnans försam-
ling före gifteimålet, och även i mannens församling. upp-
läsös i kyrkan en kungörelse om d,et tillämnade äkte!skape-t'

Bn viktig nyhet är, att före lysningen cle trolovade skola
underskriva en'försäkran på heder och samvete rörande
frihet från vissa äktenskapshind'er, b1. a. innehåliande att
r.ederbörancle icke, så vitt honom veterligt är, li'cier av köns-
s;ukclorn i smittosamt skede. Falska uppgif t'er i sådant
intyg straflas rneil fängels,e eller böter._'i i g s e I kan ske 

"iriför kyrktig eller borgerlig vigsel-
förrättare, i regel efter frilt val. Borgerlig vigsel-står öppen
{ör alla . Den sker inför magislrat, magistratsledamot, kro-
nofogde e1ler särskilt förorclnacl vigseltörråttare.

F{emskillnad kallas i den n.ya lagen en slags
provisorisk äktenskapsskillnacl, ungefär motsvarande vaii förr
i<allades >skillnad till sang och säte>. Domstolen dömer
till hemskillnad, antingen på g'emensam ansökan av makar,
som vilja häva den aktenskaptiga sammanl'er-naden, e1ler

ock på begäran av end,era, om den antlra make-n varil.för-
sumiig, elier om äktenskapet blivit ohållb-art. Flemskillriaal
kan, öf ter ,ett års förlopp,- efter ansökan hos domstolen av
end,era maken, övergå till def initiv skilsmåssa.

Äktenskap sakilln ad kan vinnas, antingen efte_r

föregången hems[illnad, eller ock omedelbart i vissa fall.
Avgörandet tillkornmer alltitl cionstol."Äktenskapets verkningar i avseend'e å nLakar'
ras förfoganderätt över sin egendorn ha ej behancllats i den
nya lageri, och därom gåila alltså åldre bes[åmmelser. Det
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rårler r-anlige:'L föt'ntögerthetsgotnett-ska.p, t1. rr. s. egetrtiotnen
äges at'nakarna genr.eusamt, oa,r.sett r-ent sorn för-
vårr-at den. [arclera anscs ha sin halr.a alclel (g i f t o r li t t)
i hela clcn gcmensaurnrå1. egcnilorncn. ['Ien strrnciom är viss
egentlom 'e n s k i I cl för ctrdertr. maken (faslighet, som ärvts,
ellel sonr rnahcri iigcl.e vicl gif l.onnålct; egencionr sonr gonorn
gåt'a ellel tr:starnento skänkts tjll cnrlera rni].ken. - t. cx.
till hustrun av ircnncs törälr-lrar -- nred utlrvchligt villkor
atL den skall r.arer d.ennes cnskilda cgcn.dom). förvaltrririqen
at- egetid,otncn iillliornrler: t anligcn nlånncnr r.arc sig dct
iil fråga om gerrren-qanr cller cnskilrl egond.om, nrefl rrarlrcn
får ej utan hustmns samtycke sälja cller in.tcckn:,1 hennes
elskil.da. fastighet;,ocli hustrun frirvaltar alltid sjiilv r.Lrii
Lon genom cget arbete förr'ä,ryar. - !lrnellertiii kan ge-
nlenskapen i ekonomiskt atscenrlc här-as. Så kan ske ue-
nonr s. k. åktenskapsförord. eller >paclum>, ctt
skriftligt avtaI rnol]an de bliva,nd.e rnakarna, uncierskrjr.el.
ocrh bevitlna,t lrire r.ig,seln och företctt för r.'igselförräll.aren-
sarnt seclan irorn yiss tiri irrlämnat till rloLnstolen för inre-
gistrering. lltiri knn bestämrnas t. ex. att vardera maken
La ,enshild iiganclerätt ocli själr.stänciig förvnltninesrätt tjll all
egen'dorn, som han eller horL ägd.e viri giftcnnålet och un.rler
liktenskapel förr.rirr-ar. Fönliiqctrlretsgentenskapen kan .,tck
htir':rs genom hcrnskillnad oclL gcnorn bosliillnatl (ej
att förblnnr.la, mecl honrskilLnad. ellcr äktenskapsskillnarl),
sorn ber-iljas ar. donrsLoI på båd.a ntakarnas:rnsiilian, eller:
i vissa fall på cnderas (t. ,ex. orn rnarinen t anskött eg,en-
tiorren). Gcloru bo-qliilllad b.erörcs cntiast deb ekonomiska
IörliållarrcleL, i tivrigl lova makarna lillsamrnans sonr Iöm1..

- Beträf{and.e rnaknrnas skulilcl iiro dc yanlignry geuren.
sarnrna liksonr tillgirngirrlraJ rr)ctr i \.issa fail ]ian. eua lna-
l<en vid ul-rniitnina e'ller ktr'rlkurs r:iclcia sin egendorn 1rån
att tagas i anspråk frir clen anrlra, makcns slcuider.,

2. Föräldrarätt.
I'öriilrlrarna, i friinsta rrrnmeL f:rdcrn, äro skvJriiga och

herii,l.tigarlc att ta r-år:11 oni sin.il triinclcrårigil barn. \'id
Iörsumnrclse i fråga onr lörsörjningerr karr fattigr.å,ri1sst.y-
lelse ingripa. Koinmrrncn utör-er genorn hiilsor-årclsnänrntl,
(r[är' såd.an ej finrres, genom komntunalrLiinnci) e]ler f o s t c r-
barnsniinrnrl cn viss korrtroll ör.cr birrn, uncl.er 7 år,
lilkr losllrs lros arr,lrr jrL ii]r'äldrrr, slyvlör.ril,ir';rr, lrr-
ellel rnorfi)räldrar eller lörrnvnclare; cie som mottaga anrlras
i.rarn för'v;ird och fostlan., ntåsto auntäla detta iilL nrimn-
r-len. Genom barnavårc1 snämncl utör..as uppsikt över
>r'anartacie eiler i seclligt ar-scenrie försummaclc barn> under
I5 åL'. lJc krrnrLa pr giren anln lrring Iråntaqrs förälJrarna
oclt ulackel'dsrrq hos lnrrurr. etler sl<ir.kas till sjrskilda
>skyddshern>. skolunclervisningen är obligatorisk, c1äremot
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er liontirrnationslLndcrvisnirLg. Förri1'1rai-, som tilihöra slats-
r,i 'in,t. t un',, *' Iril,'{l irrnon f Llrn skoluntlnrt istrirrg t

kii*te,,i,,m. Brrrri,iof ii' en fuilt frivitlig sak, och trots ur-

aktlålenhet därav ans'es birrtr av statsk!i'kiiga föräldrar till-
höra stat,skr'-rkan- 

Barn a[ses hll >äkta> bör:r1 orn {örlilclrartra varit gifla,
rn.näi'.,-t i åtskilliga anilra fali: om löriildrartia etter.lti
.ie1r.n giftu sig; oö d.c 1ör:e ellor efter fijdclson r-aril fi-rr-

iotutle.' Bo.tl 'i"rn. a\'lats i tiLtfällig lörbindelsc li llörrska'
i,ioo,, r- uta,t iiliterLsLapsl.ötte friLn Iatiern anses >oåkl-ar' Fa-

,i"ii, ;it försörjrr.irrgsi,liktig ii,vor gcrltclrct oiilitl lram (nio-

,i"r,, h", rlitl. 'ti1l" >l,arnipplo-"triiqslritl.rrLgr'). rrLerr' i i'ivrigt
l,ii,'rno,lern att r-irrrla barirel. oclr'bost;irrlrIiI iiver rief N-v

laqstiitrrin.g iiI sltar't ttt fijrYiilltlL i detta lilntttr. otrlt ti'ttitlt'tts

liiipiilitelsel torrit-' riii heh-tiliet skiirlr.as, Iiksottr rii ett sltn-
hlille'ls orrrli'rrrlniL,l otr ritrs:rt blrtt ökas.

3. Arvsrätt.
Ont cn. ltet'srltt tli)t'. lLtlrL lLtI Lit gctrt'trt IesLarnerrte filir-

orrlrral. ottr Jin kvar'Ilterrskit1,, iil-et girl tlt'lttriL till harts nlir-
li,istå st:iktingn.. KrtrLnrL ijt erltLrriLt'1 ingLr sliikiingar på-

tni,liias, t.illfalier ege;trlometL -qtalern (rilatt:rirrvl)''' -FJtriltoncte 
slliktirreurtrrts rrvslrilt ltrt rritn alt sliilja

1,i" tiJ frågor: r'ilka iilo lllr sl"tiittiqlrlt'i' uclr.. lrut skall a'rvet

iiirleLns riiellan. ile ar'sberållig'ci.e'? Dc rtårrrt*sle sllililin-
*u-,uu i.,, alrsl.reliittigrttle- nten 

-nian 
an\'änller olilra rneLoiler

lör tll lrqörl -l;i kl.kl1'r'rts ttätltll'
Uo. tieit avlirlnel' >lilriat:rt.'tr', t'Iterlrirrrual avlic.rtnlingar

i riift n.crlstiganrlc lcci, gå tlc lramlirr alll andra s;lsour i'lrvs-

iror:iiti,g"r.f". ' Äro tle 
'flör:', riclns arYct i" lilia 1.tter '.ilani;;;;;;l-";" onr nrigoL ,,ri ,1"r.,, avliilit fijre arr'1ålat:en och

i.in t,it etterliin^;Lt 5:rrrr, irlr';i'Ll rle sisln;Lnr''ie (arr-lålarclls
i,nr,.rf.lu.,tj i 'qlillot och frt liiislrrnrans rLelL 1oti, sonr cljest
sliulle tilll;rilil rl.r'rr- [;rt. t nsl'. ttr"t.---ffnt 

tien avlitlne ej e'fteriiinrrieL lrtgtir rrkorr-rJingilr,- går

arr.el l.ili 1öräLclr:rrrLa, öli"., ot,t de iirg ijiirla, till fi)rä'1c1rar-

nas"'ao'kontlingar i rått neCstiglnrtc lori (al1tså arvlålarens
svskorr. svskonbaln. ,el.c.). Är'-en ar' {iiriildrarna tlöri, går

"ira"il'o.i- 
lutt till f öriltiramas ar-horniingirr. Arvct delas

iiir ö".igt tnellan ilc sistniinrnda cnligt sllnr'rr:L lrrincil'er,
suln rrvs; arrlör'tles betrlif l'ancle arvlirtalens barnbarn elo'"" 

fil,n"* o1 Lel1er si:ilitingar av nu niimtltl kal'egori, får
man.gå llingie bcrb i -sliil(Len ooh mall I'ieglgn:rr rlrl en :lrl-
ii,iii Å"t"a "f irr l.rerlikningetl xY slählskapens rLärhet' Sllik-
lir,ortt i tt;i rnrltste l"e'l Irit lL'rrir'gl't l'rotlli'le' trrvl'l
,r''tr'',,f", ."if,tit för;il'lrll o.lr lrrlrr riiknas som olt slikllo'l'
,frti,ir."t..t farfar, siisotrr släkting i attrlra 1'rd, hal allLså

:irr-sr;it1, Irarnf tir t.',er. dclt el lidrLes nlr-'1'lrlur', sirsom besliiktlrri

i'-t,;",ili, icrt (rief rir rrirrr-ligcn cLt lcd nclllrL arr'låfat'r'rl oclr
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lians m,or, ett ytterligare led till moclerns förälrirar och ctt
tredle från tlessa till deras son, d. v. s. ,arl.låtarens morbror).

Atl. frarrrställa de närmarc rcglerua om arvsrätten i
sist berörda f a11., sl<ulle hår bli f"ör vidlyf tigt.

Oåkta barn ha arvsrätt eftc'r mod,er och mörlernc-
slåktingar, rnen .ej cfter fader- och färlernesläkLingar.

Äkta makar ärr.a icke valan,L'a. XIen då ena ma-
ken dör, upphåves förrnögenhetsgemenskapen,' och den crfter-
levandc har riitt atl tr[taga sin anclel där;i (giftorått) såsorn
sin tillhörighe[ (likaså naturligLvis sin enski]r.[a cgendonr).
Detta är ickc arl', ,eftersoln dcn cfLcrlcr.iLrrde rcrian 1öiut iigd,c
d,elna andel i. det gemcnsatnrna boet. I{ar egcndomsge-
Penskap ej ,existcrat, Iinnes ingen giftorritt (rnen.'- självfalict
{år deu efLerlevandc taga undan, r.ad som r.arit rless'enskilda
egendoln).

Genorn teståmente kan en llorson rlisporrera iir.cr
sin egcld,om eftol lritt l.al, urcd uncianskjuLanrlo av slälr-
tingarna. lJock får den, sor1l efterlämir:rr ar.kornlingar
l,,hriistrrvirrqerr), oi lestarnerrtela horl. rner lirr halva iin
egen,liltrt. -tleu an,[r;r hälflcrrr ulgiir Lrröstalvinqarrras ;rl a g-
1o t tr>. - Testarnen.[e hijr: helst npp"riiil.as i ikriftlig ftir.m
och hel'ittnas oclr t.ittlena lrör.as irrfiir rlotnstol rr:tlari- Ltrrder
lestarnentsgir.arorrs lir.stid. N'Iuntliga uttala.nrlen kunnil entcl"
lertid, om cle st--vrJras genom vittncn, goci k:i.nnils som testa-
rnettto. l{an kan n:ir surrr Lelst ittclLiellr elier iinclra el1.
upprättat teslarnente. l)e sont utsotl.s l.ill lestamcrrlsLaqure,
skola eller teslanienLsgir-arens döcl >bevaka> testamenl.eL iros
domstol. -,- Äkl.a makar kunna i ett gemensamL, s. k. inLrör-
des testar.nente förordna till förmån Iör varandra, vilket sli.r-
skilt ir al Lelvdr'lso för dcrL lrändelsr,fle ej lru någrr brr.n.
Enär_ makar_ ej ärva varandra, skulle nirlligen"i dylikt
lall den avli.dncs gif torätt och enskilria cgcndom ör,.erså till
rner c'llcr mirLdre ar-liigsna slåiktingar. Finnas barn, bii ju
tlessa nrirmest arvsberåttigacle. X{en är.ori riri lörehonmär
det ,oIta, att makar genon tcstarnente hestiirnrrra, al.t rlcn
elterler.ande skatt >sitta i orubbat bo>, cl. v. s. beirålla aIl
ege-ndonr under sin förr.-altlirLg. rrrp,i r;itt Idr ;trl ingarna att
utfå sina lotter först efter bådas död.

-.-Fordrirrgsägare ha anspråk på ati ul{ir sina
fo^rdringar ur den dödes.kvarlirtcnskap, innan arring;irna cr-
h.ålla något. I f all arr-ingarna ör.eriaga egendor,,ö, inrran
skulclerna betalats, bli de själva ansva.r;iga iör ciessa.' lläclia
til1gångarna. ej till skuldcrnas gäitlanLie,'bör kvarlåtens)rapen
avträdas till urarvakon li rrrs. Iorth.inssiiqar:na få driri-
genom fön'alta clcn och gör'r sig befalda, ,e iinct rien riickcr.
Ir'ör blisten kunna de i sÄ tall ej kr.är-a 

"r,-i,,grrr,..Bouppteck,rring, innefattänrle uppgifterl å en ar-
lr(len^ pcrsuus tillgirrrgar och sknlrlcr, skiili 

'-rrppräil:rs 
ilomJ nrana'ler oltor el, ,[ö,i.llll srrnL iirgir;rs tll'l ,lurnsl,,lon.

lippteckningel fiirrlittas ar. rninst tr.å''1,crsoner, anrnoclarlc
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av de eft,erlevancle. I stäcler har d.ock ofta rådhusrätlen
privilegirLm att uLse personcr till cl.,et1,a, sLuntlorn inbringantlc
irppdrag. Arvsskntt, dår såtian ufgirr:, upptages av dom-
slolen g(inom sl.iin-rpel iL LrouppLeckniugen.

I{a[ flera alvinglr finnai, er.torLhls arvshilte för
deinmgen al'arl'et, sår,icla ej sanrtliga atlinglrr enirs att
ler-a tiilsarnmaus >i bo oskif to).

4. Förmögenhetsrätt.
A. Avtal.

Lagstiftningen l;imnar r.itlstråckt ulr.vnrtne irt de errt-

sliilcla irtcr-l]emmilln&s avtalsf riilct, rieras rätL a1t ingå

lurirliskt bin.r.lalrtle ör-erenskorltnelser av olika -s1ag. {1"
ileles oinskriinkt år rlalurligt,r'is ej tlcllna avlalstlihet. Bc-
gr'änsningarna kunna inrleLas i sådalra, som avse p e r s o-

ii e r n a, 
- r'ilka sluta avLalet (kontrahentema eller par-

terrra), sarrtt dcttas fornl, tillkornst-sätt otrh itrne-
h å I l'. Onryndiga pclso:ner (under 21 år) äro sålunda i

sl,or utsträctning betagna nröjligheten atl sluta binilanrle
ar.tal utau sanrtvcke av förmyndareil. (såsorn siidan gå1ler
iregcl fadern). Omyurlig per:son blir ej juridiskt bunclerr'
,rur han kiiper.på, krr:diL eller skril'er på el skuldsodel ellcr
viixel. HarL kart ej pti egen hattcl siilja uågoL av sina ägo-
rlelar, så vicla lr:rl oj iir ö\'er 15 år och själv gcnom sitt ar-
bete förvårr.at egeudomen. Förnyndarens sarntyche behöl-er
dock e; vara givct rned uttryckliga oni; det år tillråckligt
orl rran al' ornständiglteterna kan clraga cien slutsatsen, *rtt
Iörmyndalcn var rned på saken, liksonr år'en en transaktion
bhr bindan.de, onl cien efteråt godkänts av liirrnyndaren. -Beträffande avtalens form, ford.r'as stundom slirilliig avfatt-
ning, t. ex. r'id fastighetsköp, men i regel är rnuntligt ar-
tal -lika 

binclande som skriftligt. - Ävtal är cjr binciande,
cläresL onrs1.änclighetcrna vicl dess tillkornst volo sirtlana,
att del skulle strida mot tlo och heder att necl r'etskap om

rlem åberopa avtalet, ocli rnoLirirrIen ]raIt såtlirn vctskap.

-, I ravscc,ud,e å innehållet miirkes ett stadgancic oln ockel
i alla dess lormer: har någorr bcgagnat sig al'annans trting-
rnå1, oförs[åud, låttsinne el]er bcroerr'dc slällning i förhå1-
lancle ti11 honom Lilt att taga ellcr betinqa sig förrnåner,
vilka stå i uppenbart rnissLörhållando ti11 r'ed.erlaget, -ä-t
slirl,ant ar.l,al ej: bindand.e. I ör'rigt finttas en hel del slrecial-
hesiiiurnelser on griinstlrtLa ftir ar-Lalc-'ns innehåll.

Ar-tai lturrna slutas orn de tnest sliildl ärrlnen och någon
u1,Lölnnranrle uppiriikling av clc olika slagi:rl tlr ej rnöjlig.
I lagstiftnirrgeli beharrlilrs errtlasL vissa oftirro fiirokom-
rnarrrle l.yirer'.

Ardåtsar.tal meilan arb'e1s'giyare och arbctare är
enclast ol.iotl'dligl reglerat i svensk 1ag. Då trl arl-retitre
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tar anstiiilning hos err arbetsgivar,e, uppstår ett avta1, åven
orn in,gen .skrif tlig hanclling upprättas. Vard,era parterr har
sina förpliktelser, arbetaren a.tt uLrätta rlet arbetä han kan
ansos ha åta,git sig, arbetsgivaren att betala clen lön och
liirnna t'le iir.riga f örmåner, sont kunna ha avtalats. För-
surnmelser' 1rån .enclcra partens sida,ge upphov till skarle_
slånrlsr:ätt firr rnotpalterr. Ko-mryer arLr,els,givaren i konkurs,
och har arl-retatcn lön innestrlende, har han företråcle framl
Iör åtskillign and.ra lorclringsågare (>förmånsrått> i kon_
kursen). - l.'iir övrigt är man hä,nr.isaä fill ör,erenskommel-
sens innchiill ocJr till dc grunrrlsatser, sorl gäila för alla slags
ar.tal.

. ._ \rärnpliktig. som är' anställd i annans tjii.nst, får ejskiltrrs fr';rrr rrrsl;illrringorL i trrrl,.,lrrirrg rJiilar.,;rll l,lrrr hai
1lt Irrllqö.r';, i v;irrrl,liktslrtorr rta,lgi,[ övrri-rre r)trl lriiqsl
tiO ilar ellel rrtubiliserirLgsi)vnitrg, Sker clet änriå,;ir irr-
Lets_g-ivarcrr skacl,estirnilsskyldig. -1,'i;r 

arbetale. sorl årL) ln_
siällcla pir. ohesLiirrt[ titt, 

'trrrite 
d,etta stadgairclc erire]lerrf itl

e; ha nåqot vårtlc.
Alrend ear. ta [ är {örerniil för lag-sliftning de]s i den.

:LllrrLiiirrn a'rorrdelagen ar. l.g0?, tlels, betrliffarri_ie a.re.cla-
toler ir JrolagsjorrI i Norrland och lJalar.ne, i err speciell
.lzrg ar. 1909 litr dessa landsdelar.

l)cn. a 1l nr å n n a 
^arrc_.nilelagen innchåller ilctal jeracle

legler'. suur ilock i de flesta fall-kunna silttas ur hrffl ge-
riom ar,r'ikan.rle bestämrnelsor i konl.raktet. Ar.talel skalli regr:l gälla för bestiimd tid (elter frir brukarens livstici); är
det ingiingct 1ör obesilimd tici, anses ilel slute,t fr;r 5 

' 
år.

Säl3e.s {rLstigheteu, sitl,er d,ock anenalatorn i trygg}rert titlcn
ut, sli r-icla han hade til1trått arrenciet, då överlåtäiien skedde
och skriflligt arrcndekoltrakt upprättats. Arrenclerätfen tör_vellias.i vissa uppriiknlcle fatl,-då en väseniligare- försum_
r-nelse ligger arreridatonL 1il1 hst. Dagsr.er-kssklldiga arren-
drlurer. (torlare). krrnrra ej genorn könlrakt förpliktas till,lrgsverkorr ev ohostärrrl antal .(t. o{. )pi_r tillsäq,,Lsnr./. ,\r
intel. ]rest;inrl i ar.ta.let orn ticien Iör 'ciagsverfcna, 'skola
d9 1örtl,'1rs jimt 1,i. arets r-eck,or', i rien niån det kin ske.I(allelse till sJrskiida d.ngsverlcn (t. ex. uncicr slåttern)
skall ske i goit ticl. Torparen behör.er ej infinna. sig förråri2 clar efter kallel-sen, om r.lagarna ej iirö fnststältcii i kon_
tlakteL.

Den norrlänclska arrendelagcn ger arrenciatorn
lån,gt störrc törlråner äl rlun alhrLrinuä lagän. En minimi-
lirt il l5 år,iir staclg*c[. Jr,r'([iirx]en Lir skyiiig tillha'11a]rrilla
:r-rleu,latoru .Iör' iordlrrtrkets beririvande"nOiiiga bygenarler
u., ]r ornl e r,iljl lreLör liga större reparatjoner i-rrrler "iriencle-
trtleLr. \ irI lilltrliciet skola ägor, bvggnacler, häqnacler, Lli-
ken etc. vala i etL efler. ortcni röa ieiii;rigt stiick.- Fc;r jor:ri-
förbättlingar oi:h rryocllingar åger arrenditorn, viij a.vLriirle
ar. lastighelen, utfit" goftgijlelse"--* fiir. nyorlling clock cnciast

120 -

orn r[en siretl eflcr inliänitande ar. jtirriägarens nrcling ocli
eventuelll undersökni[g av sakkurruig person. Arreudtrtorrr
liar rätt att å arrendcgårtleu ellcr det {asLighet, till vilkerr
den hör', efter anr-isning taqa virkc till vcclbinnd, repar.al.io-
rer elc., samt ril belogad till nöL1igt. hetrc ir sarlma oririiri,tin.
Altetr,lrlorn krrr cj i k,,ntlakr,'L- l'ilrl,.irr,l" fisk;r lör. lrtrs-
l,chov i fiskevlllerr, lilIröriqr ilr.rr.rr,l('liu,irrr, rrtorn st lill
angår _ r-issL fiskevattcn, drir srirsLild;L Iiskorllingsitgärtler
r-icitagils av joLdågerer. 

- Tr.ist rnellan jorriäga.rc croh årren-
rlator angaeLrde rel,lrrtioncr, ägornas tillslåuci etc. &\.alörnes
av särskilda syltcmiin.

Ävbetalningsköp äro förernål fr)r bchanclJing i
en lag av 1915, avsorlil al.t skytida köpare mot all{,för hårda
kontralitsvilllior. llon sour köpt t. cx. möb1er på avbetal-
ning, är sålurrda cj bunrlerr av err koniralitsbesLärnn-relse,
erLligt r.ilken säljarcn, r.irl rrindre dröjsmå1 merl beti,rlningen
av rrågon post, iigcr återlaga möblerna och behålla r.ad redan
erlagts. Lagen gäller även om liontralitet benåmncs >hy-
reskontrakt>-e. d,

Borgensf örbindelse in'nefattar atl, r:n person
(borgensnrannen) åtagcr sig ansvarighet för en artl.ans
(gäld,enärcn,s) skuiii. Borgensrnannens galanli upphör se-
nast när giildenrirens arrsvar försvinrrer. Om t. ex.
någon skrivil på borgen, rneir skulclen preskribcras g.e-
norn uralitlåtenhet friin forrlrirgsiigaren att i rätt tid kriiva
grildeniiren, mister han alt rått är.en rnol borgcnsrnan-
nen. f)rn någon >ingår borgcn> tör en skuld uta,n närrnarc
tilliigg (en)rel borgcn), är han oj skyldig betala l-reloppet,
Iiirrill forrlringsågaren merl laga rnec.iel sökt utfå dets:rmrna
av gälilenärcn. X'Icn förbindcr sig någon till >borgerr eåsom
Iör eqen skul.d> (propriel-rolgen), harr forriringsägaren, rrår
skulden ftirf all.er, onieclelbart kråva borgcnsrrtannen; pro-
prieborgen upphör (preskriberas), i fali horgensuauren t'j
lagsökes senast 12 rnån. elter shuldens fö11'allodag. - Ila
tlcra gått i borgen 1ör en skuld (t. ex. 3 pcrsoner) åro de
ansr.aliga var för sin andel (t. ex. 1/3 av skulder), så vida
de ej förbundit sig >en fijr alla och alla för en> (soliclarisk
l.rorgen), ty då kan forclringsägareur kriirra en borgensman
på hela beloppet och denne {irr seda.n söka ta ut, vad hari
betalat för rnyckct, hos de ör'riga (rcgt'essrätt). - On bor-
gensför'bin(lelsc kan samtirligt vara soliciarisk och proprie-
borgeu.

Försträckning är den juridiska termen på pen-
ninglån. Åt avtalel ges ofta skriftlig ar.Iattning (skuldebrev,
revers). Skuldebrer- karL vara uttirLtrt till r,innchavaren>>
eller en J:eståmd porson mecl tillägg >ellcr orcier> ooh kallas
då >löpande> skulci.ebrev. llar etI sådanl lärnnats, rnåste
låntagaren vara noggrann mecl att återtå det vid skulilens
betalning och att Iå avbetalningar och räntelikvider anteck-
naale på själva reversen, enär eljest en ny innehar-are av

FoIkl;alettdenr 791 i.
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levelsen, som påstår sig ej veta orn avbetalniugen, kan
kräva det betalda beloppet på nytt.

G å v a av fastighet är ej bindande, om icke skriltligt
gåvobrev Iirnnals. - [len gåva av anrLen 1lös; egendont
karr ske uLarr skriftlig ör'erlålelse. Giveren är rlock i rcgel
el bunden, förrän harr r-erhligen lämnat ifrå11 sig
sådan går'a till rnottagarsn; dessförinnan kau han utan risk
ångra sitt löfte och vägra aLt uppfylla itet. Skulle givaren
komma i konkurs ellor dö, utan att ha överlämnat gåvan,
äro fordringsägarna, resp. arvingarna ej bundna därav.

Hyresavtal regleras i 1907 års hyreslag. H,vres-
avial bör helst ingås i skriftlig form, åtminstone när det
gäller hyra för längre tid. Om fastigheten byter ågare, kan
h)'resgåsten ej uppsägas av nye ägaren före h1'restid,e.ns ui-
gång, så vida skriftligt hyreskontrakt finnes och hyresgästen
ily11u1 tn i lägenheten vid tiden för fasLighetens överlåtelse.
En iryresgäst kan {orclra, att lågenheten år i gott stånd och
att uppiiommanCe brister avLjäl1;as av hyresvärden (så vida
h)'resgästen,ej i kontraktet avsagt sig sådana anspråk).
Hyresvärclen har r;itt att, till säkerhet för hyresforclran,-kvai.
hålla hyresgästens 1ösören, om clen sistnämniLe är i färil
mecl att flytta bort dem från fastigheten. NIen hyresvärden
har ingen rätt att trånga in i lägenheten och lågga beslag
på hyresgästens tillhörigheter, e1ler att på egen händ vraka
hyresgästen, tillstånga lägenheten etc. Sådant egenmäk-
tigt förlarande är b.elagt med straff. Är hyresgästen-skyldig
att. avfiytta, ,och gör det ej goclvitligt, måste hyresvärden
anlita myndigheL (överexehutor och utmätningsman).

K ol I e k t i v a v t al mellan arbetarnas fackorganisa-
tion och arbeLsgivare år juricliskt fullt bindande. Det går
i huvuclsak ub på, att arbetsgivaren förpliktar sig att under
överenskommen tid vid sitt företag I'idmakthålla de löner
och övriga .arbetsvilikor, som avtal,et bestämmer, samt att
eJ unaler avtalstiden företaga striclsåtgärder mot arbetarna
eller deras organisation, i sylte att försämra vilikoren;
varemot facktöreningen i sin tur år förpliktad att ej under
avtalstiden börja konflikt av någon art för de avtalacle
arbetsyillkorcns förbättrarrde. I vad mån arbetsstrider /loc-
kout, bojkott, 5trejk, blockacl) härutöver älo förbjutlna'un-
der avtalstiJen, beror på avtalets avfattning. - Avtalsbrott
från någontlera parten kan ge upphov till skaileståndsrätt
f ör motpar-ten. - Lagstif tning i åmnet är unil,er förbe-
r edelse.,

Konkulrensklausul i ett avtal, d. v, s. en be-
stänmelse, varigenom en arbetare, en tekniker, ett affärs-
biträcle,. förbinder sig att icke under viss tid iramåt raga
a-nsLällning hos någon arbetsgivarens konkurrent eller el;eit
idka konkurrerandö verksamiiet, är icke bindande, o* ä"rt
ör'er hövan inskränker en persons förvärvsmöjligheter, (Lag1915.) 

I
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,.. I ö p av,fasl egendom måsie ske i skriftlig form, köpe-I'rsyet undcrtecknas åtminstone åv säljaren öch fevittriasav två ojäviga persolL,.r.
Lårr av annat än.I,engar (jmf. Försl.rräckrring)

medför skyldigher tor. lånragäre^";it, ;; i-en tånta sakensKadatS genom hrislarL,le aktsanLh-e1., belala crsäilning. Omskadan -dåremol skett av run ,otyöt .t i,rA.trn, ta, ägur;ro
:{?1:,:,i. |:_']usteu, så victa ej d,it"ä".." ,iiiycHiget' ata_grt srg anslar även lrärför.

" , 1""-^. 
O I eJ< ö p ka)las ett slags köpav[al vari slaJgusdrr Koparen .overrager .vrssa sälSaren tillhöriga lösör.en (t.

ex. möbler, inventarier) men säijaren Lills vldare luiialfå,
1:::: I siT L::r]rnins.' Transakiionen avser-ofLast atI ge)Kuparen)..1ångrvaren säk.erhct {ör någon lordran, och m"e_

l3ng.en_ är, att, orn >säljaren>-låntaga?en ej förmår beial;lånebeloppet,.långivaren -skall i stå"llet sås'om vederlag fåövertaga de lösören, s,om i kontraktet omtalas. LåneJum"man blir därigenom köpeskilling i sl.äilet., _ Dylika lOsåre-köp _måste lpprättas i- shriftii{ form och inregistreras-irÅ
myndighet för att anses giltigä, därest ,aIurä"-fa"ågu;r"skulle t. ex. komrna i koirkurs.

^ Pantavtal avser att, skapa ökad irygghet för enforclringsägare. För att en panlsättni"g ,k'"ii vara fuliigiltig, f,o.rdras att saken, som'skal tlt;; ;;; panr, över_Iämnas i fordringsägarens händer ö;t-rt;;r e1 med t.ex. en skriftlig handting, r,ari ett eller annai fOrerdål >pant_för:skrives>, även om en sådan handling "l å.- alta"tes itunr'ättslig belydolsc. panthavarc kan r"aTise'ra, prnten, cm ei
:*lld9n, Jretalas,.men. är redovisningsskyldig. -_ panträtt i
l?^tlltSog! (fyporek)..vrnnes genom- intec kn in g hos ilom-
:j91. r1n 

. 
rordrlngsägare,. som till säkerh,et för iin fordra,nrr.tI en rnLccknaLl relers. (en >inteckning>), har möjligheL alf,om fordlirLgen 

^e.i_ 
v.ederbör.ligen bclalai,"få den inåckna.IdIastrgl,eton Iörsåld i ,exekutiv orJning och, jämte eventuollt

l:{l:ttpl intccknings}avare metl bäftie ,elläi sämre rä1t, er_llalla betaLnrng ur köpesumman.
Servitut kallas deL förhållande mellan två fastio_he[er, at[ >besvär och lasr> Iagrs å un trsie[åi i;ll få.**å?för annan fastighet. De.n ena"fastigheteni i""et uuu.e t in

1.^^fI; ,g.lo- avtal 
_ 
förvärvu ,.o ått att å- angrånsancte

lastlgheb draga en ledning, hämta_ torv, grus, r,eci 
"] a., 

"tta,att .ha fri utsikt över eii närbet4get 'o"mråäe. - E; i;g-;;serr.itut ut{ärdades 1g02.

^__ å\:-g-:"J.u.9'Slilq.kontrakr får numera ej in_gts pa_tangre trd än 5 år (så vida det avs,er annat än uui..[.
::tg-liJl lr:leho4,Kontrakter kan intecknas-hos d;;.tui,
::ll,luttrChglen trygg.a_s därigenom för avverkningsrättens inlnehavare, Iör den händelse områdel. skulle kömma i nyägares hand.

Tjänstehjonsavtal föreligger, när en person

L
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jtäd tes (.rrligl icsuslir,Igalt (är >larrslatld''). . Ue[ är egentligen

"',iiirl ,,rrtrti,otare, drri"ngur'u':h ;'igur l'ir Irn'ieL och ljånste'
iäirr-i' rt",t, 

-so,,i 
lrri,kä anställas i d.enna form' Avtalet

"iå,itor' 
*tiat g,.t" bunrlenltel ån arlcira arbetsavtal' Flvtt-

;i;;;"t elilast å fl1 ttlingsdag (2'l oht. på lanriel; 24 aplil
,,.1t" Zi-"t t. i stritlurne). Onr 

-dön lagst:tcirlc tjänaren 1äm-

, r' ot"tt." förc tir.lens r.rtgårrg, och utln att i laga orclning

i.i1 iitr=rln't, kau arhelsgfvarcn med polismvnclighets hjr'ilp

i,iioita tpnaren tillhaka.- Dessutom gälla 
- 
stränga skade-

,låntl*b,"åt:ittt,-treiser. -- Tjrinurou har tiirlrånen att kurtna

forilra icln trots sjuliclont un,Ler tjinsfetitlen. Ärbetsgivarcn
i.rn..utL"r, i fttriid avshecla den tjänare, som blir sjuk,
o, l,nll"t qöra al'dreq å lön eller sLat för clen tid tlenne ej
i.1.n arl.,ctä. IirLda.t lrtkerr:edel'och låkarearvode skall tjä-
naren viclkän1[as) om husbonden glort tltgilt ciårför'

T o nr t r ii t t iir en r-iss art lyttjanderätt ti]l tomt
i stacl eiler statlsliknande samhiille. Tomträtt kan upp'
låtas clrilast ,av liommunen elLer staten och skall gåi1la

rninst 2ij år, högst 100 år.
[] n cl a nt a gf benitmnes clen rätt lill naturalörrnåner

,rn,ölk. sr,lntrn'rl, r c l, l,uslaLl; f rån viss hsliglret' som L' er'
s;il',aleir'ar fus'ijlrel' IrrbehrliliL sig vi.l övcrla'olsen cller
sorir ehcst l,eLingits Iör' en persons försörjning UnclanLags-

r:itt'erL 'bör intechlls Los domstol; clen blir därigenom tryg-
gare." Vitcsbestämrneise i avtal år ej utan viclare bin-
clancle. Lagen staclgar nulnel'a, att vitc i pennin-gar cller
annat, som"någon oifAtt sig alt gälcla för- den"håndelse han
icke ikulle fuligöra en honom åliggande lörpliktelse eLc' rnå

n,edsättas, i fall utkr:lvandet av vitesbeloppet befinnes up-

penbart obiJ.ligt.

B. Rättsförhållandon av annan art.

FuIImakt innefattar ett bemyniligancle"för en pcrson
att företa en rättshantlling å en annans. vägnar. Ombuclet,
sonr såluncla uppträcler å- huvudmannens vägnar och inont
gräns,erna fOr iin futlmakt, blir, ej -själv bunden av den
r?ättshandling han ingår. En fullniakt kan när som helst
ålerkallas a"v fullmaitsgivaron. (Lagstiftning om f ullmakt
1e r5. )tiavd. En person kan vinna äganilerätt,tiIl. fastighet'
oaktat han ,egentiigen f örvärvat clen av obehörig pers^on,

om han i gorl"tro åtkommit clen, vunnit lagfart och clärefter
innehaft dön i 20 år. l{an blir ägare genom 20-årig hävil'

K o n k u r s. Om en person -icke förnrår betala sina
skulder, kan lran sätlas i könkurs' varo sig Pq egen."l!:kil)
eil,er på begäran av fordringsägare. Sedan domstol bifallit
konkuisansdkningen, skola förcliingsägarna ör-ertaga förvalt-
ning,so tt gälilåärens egenclom, iealisera den och ur det

_ I ji:i

inllutna belopp.et göra sig bctalila. linrlast de Iordrings-
ägarre, som inom viss tid anmäla (>rber,aka>) sina forclringar
hos domstol,en, ha rä{;t till utilelning i konkursen. Vissa
gruppel av forclringsägare ha förmånsrått, cl. v. s.

f ör'eträde framf ör andra enligt viss orcining. De f iirmåns-
herättrgade (prioriterarle) foiciringsågarna erhålla ful1 ut-
delning, innan de övrigå (oprioritcracic) få någonting al)s.

Lagfart år föreskriven. så snar[ någon förvätvar
iiganderätt "till fastighel. Förvrirl'et skall inrcgistrcras Jros
d onstolen, iarr.icl f örr.iirvshaniilingar (köpebrev, arvskif tc,
bouppteckning etc.) skola {öreLes. Domstolen utfiirdar lag'
fartsbevis och utdrag ur lagfartsprotokoilet salrt iisåtl.er
förvärvshandlingen s. k. lagfartsstämpc1, vilhcn anger clen
skatt till staten som vicl onsättning av fastigheten skall
bctalas. - Sedan lagfart r.unnits, iir för:r-tirr-areu trvggare
gentenrot andra rättsanspråk, mcn cj or-illkorligt skvrkiail.

Pre s kri p ti o n a\i en fcjrrlran inn.'c)..rär, att,forrlrinqs-
:igaren går misto om sitt arrspråk s.edan r.iss' tiil förf1utit,
utan att gäIdenårcn blir-it kråvd 'eller crliänt skulcien. I
alln-ränhet preskriberas or fcrdran 10 åt efter fordrinqens
l.illkonrst. Preskriptionstiden avbrvtes genom krav cllor
erkiinnanrle av shulilen.,och ny ticl börjar dåre.fter löpa.

S karl c stånc1s skv1 cii ghet åligger iallmänhet dert
sorn gör sig skyldig tili a,vtalsbrott. I rnånga fall är det,
en betingelse för skadeståncl.splikten., att avLalsbrol"tet l<:rn
Lilh:äkrras vedorbiirande i<cnlrabent sisom lörsurrtrnclsc från
Lans sicla, och gi är att betrakla som ren r'åda.

Oberoen.cle av avtal blir en person skyldig att ersii.lta
skarla, sorn I:an orsåkar gcnom. brott ellcr annan riittsstridiq
harillilrg (misshanilcl. skaciegörelse cLc.) Oftast förutsättes,
1ör skacleståndsskylci.ighet, att förör'aren av skaclair r'ål1at
rl cnn a genorn of oisikiighet och f örsummelso. ,

Ä g an derä tt innefa.ttar vidsträckt för:foganricriitt ör-er
fastighet ellcr Iös sak. En iigare kan göra nästan r-arl han
lill mecl sin egendorn. Dock uppstä1ler lagen vissa beqriins-
lingar, särskilt hcträffanrle fastiglreler. Iln jorc[iigare får
t. ex. e3 hindra allmänheLen att hetliicl:r skogsmark el1er
:rnnaL icke ocllat område, som ej kan dår:n sk:rrlas, oclt
icke å sådant områdc förbjurln hiir- ellcr sr.ampplockning.
\iiilare får j,ordägar,en t. cr. ei skör.la skog efler bchaq, utan
iir, särskilt i r.issa land.sdclar, nnc'lcrkestad. åtskilliga in-
skränhningar. Efler bcslul av I{. tr{aj:t kan. en markiigarc
tr.ingas atl sälja el.t omrii,d.o, son erlordras 1ör i.isst sam-
irrilleligt behor., vafvid priset bestiimmcs av cn nämnd
(expropriation). IJniler kriq cllcr lirigsfa,ra kan tvångs-
1örsäljning ske ä\-en i fråga om lijsa. sakor (föclorin-rnen,
klädesvaror e1.c.) -- Äganderiitl" fiirr.iirr-as på olika,' sii,ll, t. ex.
gerLorn avtal (kcjp, bytr:, grir-a), arr., ockrip,a.tion a.v hei:r'e1ösa
saker (vid l'ovlig jakt, fiske), innrutning och bealhoLnilg;rv
ntin era lf y n tligh e le r'.



Gatans värld.
(Från Stockholms nattliv.)

Mannen som plockar cigarrstumpar. "Köp en nyckelring- -!"
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Folkkalenderns politiska ord bok.
Redigerad av Fil. lic. Il. S/cöld.

Sr',enskan anses i alimänh,et sorn ett enda språk.
I denna åsikt ligger åLminstone en betydlig överdrif 1..

[4au b,ehör-er,bara erinra sig historien om trelleborgarcn,
som på en StockholmsrcstaLrrang uttryckt,e sitt missnöj,e med
förtäringssläll'ets pota[is g,enom att säga: >]Jet var ena
holians rålia pantoffler I har.> Han blev enligt den na-
turJigtvis sanlingsenliga .anckdo1lel tagen för någon sorts
utlänning, tills en skånsk kypare eller h.ovmästare, eller
vad hnn nu val) identifieracie mannen som kommen från
söder our lantlsr'ägcn bara.

llet skärntades för några år secian mecl skåningarna,
då dc fick en specicll rj.ocent i Lund. för att lära rlenr
sv,enska. språkeL. Med. orätt. Därför att skåningarna lalar
visst inte sämrc svcnska ån andra, ,och vi behöver nog
lil,e var att sitta r.id mästarcns fötter i fråga om vårt eget
språk.

När en sr-ensk författarc,, tiJlfrågacl om vad han ansåg
1ör sitt fosl,erlanil, svaracic, att hans fosterlan.d vore hans
språk, så hade han cläri mer rätt än han trocidr:. Om man
r-illc laga honom pil orden, så betyder hans uttalantie ingct
aDnat ån, att hans fosterlan.il vore han själv. Ty i själva
I'erket talar varj'e trlbegåva,cl människa cn alldeles särskilcl
dialekt, en ayarL av ett starnspråk, r.ars gruncler han h,ar
gemensanlma meil sin närmaste orngivning.

Men om man också inte vill eller behöver följa språk-
forskningen in i rlessa hårfina, .begreppsåtskilln.acler, så måste
man ändå erkänna för sig sjålv, att sr.enskan, liksom alla så
kqllade språk, irrte är e i t ipråk, utan garrska milnga, Ställ
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en dalabonde bredvirl en gottlänning eller en söderamris
br:edvid en skånsk lantman ,och bed ilem konvers,era, så sl<ir
de kunna villfara denna begäran endast i inskränkt grad.

Att de olika lantclskapen 'har sina olika språk, ciialekterna,,
iir 1u en gammal iakttagelse. Den behöver inte närnrarc
und,erstrykas.

Men iägger man n,oggrannar,e mårke till tlet -språk son,r
talas av olika inon Sverge födila och uppfostracie personor,
så skali man snart se att, bortsett från dia,lekterna oolr
r,arle indivicls språkliga egenheter, r.arje samhrillsklass, varje
irrkc har sit[ ,eget språk. Språket är glort ar. dc omgivanrle
tingen. det är endast ,ett sinnebildligt uttryck för clen verli-
liglr,et människan iakttag,er omkring sig. Därför rnåste varjo
Iör:ärdring i vad Branting rn,ed ett lyckat,oril hallaL för
situationsmiljön åstaclkomma förskjutningar är'en i språket.

Även politiken, som är rl,et allrnännaste och n),esb efter-
strår'ade av alla yrken, har sitt eget språk. Varjc politiskl
intresserad, son] börjar inhämta grund,erna för nreciborear-
bildningen, märker, hur ,ofantligt många nya ord och r.änci-
ningar, han snubblar över för vart sleg sorn tages framåL.
tlel.ta gä1ler ,ej blott ilem som erhåtlit endast bristfiillig follt-
skolebildning, ty är"en stud,cnten. har, meci de hästa förut-
sä tlningar, oerhört mycke att liira i språkligt hän.seer-rdc,
innan lia.n kan rätt njuta och hli tlcJaklig av politiken.

Det största hindret är kansk,e rie ord, sorn merl störro
eller mindre rä,tt bctecknas sorn lilnord. eller frärnntantie orrl.
Gränsen mellat,rlen inhemska språkskatter-r och d.et ut1äncisl<ir.
långodset år ,nämligen allt ann.at ån tätt atl. draga, ooh urångir
av de ,vanligaste och av folk i allmänh,et som åktsvenslra
ansedda orcien är från börjair främlingar för r'årt land. Så"
dana ord som penna, brev, pappcr, för att på en
liöft väl;a niigra nära tilI h'ands liggande ord, år egeniligon
lika mycke utlänska som nåmnen. på r.ir.ra inhemska adcls-
äiter,ellcr vårt eget sr-onska konungahus.

Nlen frånsett sårlana främrnand,c ,ord, vilka reclan crlrållit
svensk medborgarrått, finns det,en hel ciel, som änlu frjr
sptåkm,eih.etand,et fransliir sorn obeliöriga och sorn av gc-
mene mrn 'ej uta.n viclnre förstiis. Alt cletsarnma år fiirltål-
landet med.,en tiel nindre brukliga ursprungliga svcnska
ord ändrar inget i sa,k, ntirn ber-isar hara, hur sr.aga
grunder åven den språk1iga rn ationalismen har att r.ila 1rå.

I\lilnga kamt'ater, särskilt yngle så1ana som nyligen an-
slutit sig till vår rör'clse, har klagat. över sr'årigheten alt be-
gripa sooia,listiska skritter och uppsal,scr, Framförallt sårta,lta
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stilkonstnär'er som ltrecldn eller 'Viktor Larsson beretler stor
ansträngning för den läsare, ,s,6m kommer till läsningen utan
en viss .ballast av utlånd'ska ord. För att nu inte tala om
sådana herrar s,om en A. Engb,erg, vilka gen,om att be-
blanda sitt språk med så mycke utlänskt krimskrams som
möjligt söker att inge föresläIlningen om att vara en över-
lägsen ,och bildad antie. Det år nu tyvårr en gång så meil
de flesta av oss månniskor, att vi har benägenhet att anse
det svårbegripliga för urstyvt.

En hel del hjälpreclor för friimmande oril i st'enska
språket finn.es, men av dessa är d,et egentligen endast en,
doc. Öslergrens Yerdanclibroschyr, som fyller uppgiften att
till ett rimligt pris ved,erhäftigt meddela största mått av
kunskap i berörda ting. Denna lilla ordboks syfte är
enellertid ej' att enbart ta fasta på den politiska littera.
turen, som i detta sammanhang närmast intresserar oss,
och den lider dessutorn av sanrma. brist som alla uppslags.
böck,er: för'fattaren, son reclan behårskar det föreiiggarnde
mzrterialet, kan inte fullL sätta sig irrr i, vad nybegynnirren
eller rlen föga framskricine egentligen behöver veta.

När det gäller en sådan sak s,orn er ordbok, borde man
egentlig'en gå ut från Tolstojs princip, att det är lårjungen
som ska lära iäraren och inte tvärtom. Entlast genom elt
sådan växelverkan mellan den som merld.elar och den son'r
erhåller und,ervisningen, kån denna göras fullt ut flukt.
bä ra ntle.

Det vill därf ör synas unilertecl<nar], som om clet vore
alhnän'hetcns ,egen uppgift att arbeta ut den ordboli över
främmande orcl, som den behör'er. Den sjäh-, r'et bäst,
vilka ord. den behöver förklaring på, och den bör därför
kunna lämna den bästa ordförteckningen. Secian blir clet
givetvis någon sakkunnigs uppgif t att me.clclela de nöcliga
f ör'klaringarna

Därför är d,en här medrielade ordlistan inte på något
sätt avseild at[ \'ara en ut:tömmantie behandling av ämnet.
Den är endast att betrakta s'om er1 knuff framåt, och då sam-
tnanställar.en clärav närmast tagit sikte på ctre s,ociakicmo.
kraliska ungdomsklubbisternas behov, har han utgått frål
det ordmaterial som förefinnes i ticiningen Stormklockan.
Den hår följande ,orcllistan upptager dc ord, som vid en
hastig axplockning i en halv årgång av nämnda titlning
synts mig mest kräva förklaring.

Nu är mitt förslag föIjanrle: var och en som vid läsning
;lv p,olitisk litteratur, rlårnast doq Sscialistiska, påtrifffpy
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ord elier uttryck, vilka han inte förstår och önskar förkla-
lad,e, upptecknar clem samt insänder tlem till RecI. av Foik-
kal,endern före den 1:sta augusti år 191?. För att förenkla
arbetet för redaktionen bör var;e kuvert med dylikt inne-
hålI förses rnerl anteckninge,n: >Orrlboken) i översta
yänstra hörnet. AIla orcl och uttryck som på detta sått in-
sänts, ska, försediia med förklaring - och uttalsbeteckning
dåir så behöves -, tryckas i nästa årgång av cienna kalen-
d er. Sed an samma f örf aringssätt uppr'epats några på var-
anrlra följancie år, kommer det så samlade materialet att
trtges som en hel ordbok till billigt pris av kalenilerns för-
läggare, om vars m'eilverkan därtill löfte erhållits. På så
sätt ska, får man hoppas, rl,en socialistiska rörelsen så små-
ningom få den politiska orilbok clen behöver. För att inte
såra våra r'ånner ungsocialisterna vill jag tillägga, att jag
fatlar 'ord.et politik i dess viclsträcktaste bemärke1se, så-
lunila onrfattande även clen sorts politik som bedrives av
d,et rurgsocialistiska partiet och den sync.iikalistiska rörelsen,
sr-lrnt att jag hoppas på m.erlverkan även från deras håll.

Slutligen några oril om il.en här mccldelacle listan.

!-örklaringarna måste i mirnga fall bli endast rurgo-
{iirliga. Dct år just va,cl som ger ds främman'cie orden i
språh,et deras bcråttigande, att rie många gånger ger en ly
a,vskuggning åt ett gammalt begrepp, ja, ej säl1an rert av
inför 'ett nytt begrepp i språket. Därför är förklaringen
a1llför 'ofta roerhört svår att ge. Jag vill visst inte påstå,
att jag på alia punkter meri framgång löst min uppgift att
göra tolkningen 1ättfattlig och på samma gång tråff anclc.
Härför ber jag om kamraternas ör"erseende samt är tacksam
{ör bättre tolkningsförslag från sakkunnigas och eventuella
kritikers sida.

Tonr.ikten har på grunil av typografisk4 skäl framhållits
på det sättet, att vokalen (självljuciet) i den betonacie sta-
velsen fiirsetts mecl ett tvärstrcck ovanför.

Uttalet har utsaLts endast i sådana fall, när tiet inte
orneclelbart sammanf aller med r.ad [ran av den sv.enska
sta.vningen kunrle r-ånta. När man inte vill tillgripa sär-'
skilcla, trycktypeloch långraniliga lludbeskrivningar, lian
uttalet, särshilt i de fran'ska oralen, betecknas bara till.
närnrelsevis. X'Ian kan emeliertiil trösta sig med, att även
s. k. bildade persorrer aklrig uttalar de riktiga franska lju-
rlgn, ut&n blott deras qärmaste svenska motsvarighetar,

\
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Iö11ande f örkortningar 'har

cg. ,_ egcnlligen

rl.: ellPr

el. dyl. : 'eller d1'lik(t)

Iullst. : fullståndig(t)
1öreg. - föregåenclc

gram. : grarnatikalisk(l)

Acceptabel, ( aksep-), antaglig,
möjlig att anta.

Acceptera, (aksep-), antaga
ett erbjudande o. d1-1.

Acklamation, (-asjön), eg. till-
rop, bifall; uaL med a., ugl.
enhålligt val (r'al utan om-
röstning).

Acklimatiscra si.q. r'ånjn sig
vid klimatet, bli rotfiist.

Agitaiion. (-osjön). eg. rrpprö-
relse, sedan: ivrig verk-
samhet för ett oftast re-
volutionärt må1.

Ajournöra, (rII. asjurntra),
uppshjuta (i sv. vanl. blott
om möten o. beslut).

Aktion, (altsjön), eg. han(1-
ling; kraftåtgärd, serie :rv
kraftåtgärtler (p:i flcra
håll samticligt).

Allegori, liknelse.
Alliäns, (alliängs), förbund,

vanl. vapcnförbund.
Alludera, anspela på.

Alternativ, en uiväg av en-
dast tvir möjliga.

Analogi, ugf. lihhet.
Annektcra. erö\'ra, infi)rlir,a

erövrat område med det
segrande landct.

Annexiön, (onnelcs.ion t. aröt-
ring, införlivande med
det segrande landet av ett
QrÖvrat otnråde.

anv ä.n trs :

ibl. : i51un4

ish. : isynnerhet
ugf. : ungefår
utt.: uttal, uttalas
vanl. : vanlig(en).

Annullera, upphiiva, förhlara
ogiltig.

Anonym, eg. namnlös, sedan:
utan utsatt (rihtigt) namn.

Antagonist, motståndare.
Antipati, motvilia.
Apokryfisk, ugf. oåkttr, på-

hittud.
Approximativ, som närmar

sig, tillnärmelsevis.
Aspiränt, söhande, reflehtant,

kandidat, person sorn cf-
tersträvar en viss stiill-
ning.

Aspiröra, cllelsträva en viss
ställning.

Assimilera, upptaga i sig,
sammangjuta till ett helt.

Attri but, egcnskap, kiinnetec-
kcn; gram.adjektir.et som
satsdcl.

Aulentisk, äkta, fullt liha rncd
originalet, 1'örebilden.

Autokratisk, siiilvhärskar-,
enväldig, envålds-.

Axiöm, fdksidm), något som
år självklart och inte l-rc-
hover hcvisas.

Blasfemi, hådelsc.

Bojkott, (bå.ikåu). blocl<arl.
någons bchiimpanrle ge-
nom att avbryta alla för-
bindelser med honom.

Byråkrati, ämbetsmatrna-
vål11e,

0hauvinsim, (siåuinism), å-
shådning sorn såtter det
egna landet (med orätt)
ör'er andra land, natio-
nalisnr.

Debutcra, för första gtingen
lram träda (sonr för'lattrrc,
konstnär o. s. v.)

Decidora, avgöra, bestämm:r.
Defensiv, på försvaret inrik-

tad, försvars-.
Defilera, tåga förbi i parad-

marsch.
Definiöra, klarlägga ett be-

grepp, ge en begreppsbe-
stämning av ett ord.

Definition ( isjön), begrepps-
bestäm ning, förklaring.

Dekadens, (dekaddngs), för-
fall.

Demagö9, folkförledare.
Demagogi, folkförledning.
Demissionera, (demis.ionera)

inhomma med avscdsan-
sökan, a1,g{ (vanl. om re-
geringar el. regeringsche-
fer).

Demokrati, folkvålde.
Demokratisatiön, (as.i ön), rt-

veckling i riktning av
folhvålde.

Depravatiön, (-asj ön), sedligt
förfall.

Depraverad, sedli gt förfallen,
rnoraliskt rutten.

Depressiön, (dep res sj ö n 1, ned-
slagenhet.

Desavouera, (d e s au ue ra), taga
avstånd från.

Despotism, självhärsharväl-
de, cnviilde.

Dsstinerad, bcstämd till en
viss plats (sjöresa); ödes-
bestämd.

Diametrart rnotsatt, ugf. full-
ständigt, absolut motsatt.

Distribuoia, fördela, utdela'
Doktrin, lära, teori.
DoktrinEr, en som sitter las[

i teorier, dogmatiker.

Etrektiv, som åstadlit)nrmer
åsvftatl r'erkan.

rgidi G utt. som 9, ej som.i),
ugf. sköld, beskYdd.

Eliminera, borttaga, utplitn:r,
iche rähna rned,

EminEnt, franrståendc.
E n qu Ote, (anclcri' l), ru ntlfrå ga,

fiåga stellrt till ett flertal
pcrsoncr.

Etablera, sritta i gång, grun-
da, böria, starta.

Expansi<in, lekspansjonl. nl-
vidgning.

Expert, sakkunnig.
Exploatcra, utnvttia, utsug:r.
Expo$e, (eks påsö), ör'ersiktli g

framställning.
Fabulera, ugf. clihta.
Federativ, förbunds-.
Feodalism, ugL storgodsäga-

revälde.
Frenotisk, ugf. våldsam.
Genuin, åkta.
Hegemoni, (.q utt. som g, ej

som .y), absolut ledande
ställning (bland ett flertal
stater)'

Hierarki, (k utt. sont k, cj
som t1) präsLvålde, kYI'l<-
välde.

Homogenitct, (s utt. som g,
ei som ./ likformighet.

Humanitot, 
"'rnänsklighet (så-

som egenskap).
Hygien, (g utt. som g, ej sonr-i), ugf. sundhetsvård; lii-

ran dårom.
ldeal, ugf. tlet eftersträvans-

våirda.
ldealism, vanl. ugf. sjåh'uPP-

offring, oegennYtta, ett liv
för id6erna; som Iilosofisk
lcrm: 'dcn åsikt som sii-
ger att dct själsliga är
det väsentliga'.

ldentitet, fullst. överensståm-
nrelse; beuis för en persons
identilet, bevis för att han
är den han utger sig vara.
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lllusi6n, (ill ttsj ö n), falsli före-

stållning, glådjande ruen
oriktig inbillning.

lmporialism, eg. ugf. hcjsar-
välde; sedan: 'stråvan till
rnaktutvidgning i stor
skala genom erövring av
andra länder'.'

lmpon€ra, göra storartat in-
trych på.

lmpr,ovisbra, frarnföra (dikt,
t-al el. dyl.) utan friregåen-
de förberedelse.

lmprovisatiön, (-asion), dikt
el, taI som flamTöres Lrtarr
föregående förberedelse.

lndividualism, läran om clen
enskildes rått att hiivda
sig sjr.ilv på de rnånqas bc-
hostnad; strävan att leva
efter densamma.

lndividuoll, som rör den en-
shild.e; betechnande fdr
en vlss person.

lnfluera, utöva inflytande
over,

I nform.ation,(-asjon),(fört rolig)
underrättelse.

lnformätor, en som meddelar
underrättelse; lårare i
hemmet.

lnhiböra, instålla (samman-
komst, utf<irande av ett
beslut el. dvl.).

lnitiativ, linitltättul, ftirsl.a
steget; företagsamhet.

lnkompetöns, oföinråala ellcr
o.Lillräcklig förrnåga (att
skota en Dost)-

tnsinuatiön, tasion), falsk be-
skyllning fiamställd på
omvägar; antvdan.

lnteg,ritet-, okiänkbarhet;
sj älvständiehet.

lntensitet, vålåsamhet. inner-
lighet, kraft.

lnterventiön, (-uens.ion), nel-
lromst, ingripande.

Kapacitöt, förmåga.

Kartell,sam manslutning m el-
lan forut honkurreiande
företag för gcmensam
prispolitih.

l(ategori, trgf. slag, art.
l(ategörisk, ugf. ovillkorlig,

oavvislig.
Klerikalism, präsladöme, stor.-

kyrlilighet.
Klim_a.x, toppunkt, 1högsl.a)

hotd, stegring.
l(oalition, (- lis i o n), sa rn nlan-

slutning, förbund.
l(ollektiv, gemensam för ett

flertal, samfäldig.
Kom.pensatiön, (kåmpensa-

sJonr, eg, ersällning.
Kompetens, duglighet, för-

rnäga, skicl<lighct.
l(omplic0rad. jnvecklad.
Kompromettdra, stiilll i cu

ofördelal<tig daeer.
Kompromiss, sammanjärnk-

nrng.
Koncentratiön, (kånsentra-

sjon7, inriktande (av kral-
lerna) på cn cnda punkt;
samrnant-rängning; trupp-
sanmandragning.

Konferöns, rådslående (min-
dre) försarnling.

Konfessiön, kå n fcis j o n), tros-
bekännelse.

Konfessiönslös, (utt. se föreg.)
som saknar trosbekån-
nelse,

Konf skaliön, (kdnliskasjonl.
indragning (tilt'statcä.)'

Konfiskera, indraga (till sla-
ten ).

Konfrontatidn, (kånfrånla-
sion). (långars och vitt-
nens) framförande infor
varandra,

Konjunktur, sammanstötande
omständigheter, Iåse för
tillfället; prisnivå. --

Konservatism, den politisha
åskådning som-önskar
bevara allt som det är.

Konsideration, (kånsidet.a-
s.lon/, beaktande, hänsyns-
tagande.

Konsolidera, fördjupa, stärka
inåt, svetsa ihop, skapa
större enhetlighet.

Konsoliderad, se f'öreg.
Konspiratiön, (kånspirasjon),

sammansvårj ning.
Konstitutiön, (kånstitusjon),

e,g. byggnad, sammanlbg-
ning; sedan:'hroppsbygg-
nad';. politiskt:'lagbun-
det parlamentarisht st-v-
relsesskicl<; dcn akI vrri-
gen. dyl. grundlagslästes'.

Konsumera, förtära.
Konsumtion, ( kånsums.i o n) f ör

tärande, uppätande.
Kontfir, omkrets, yttcrlinje.
Korruptiön, ( kårrups.i on), be-

stichlighet, ruttenhet (sär-
shilt inom ämbetsmanna-
kåren).

Kretin, ugf. idiot.
Kriterium, techen på, bevis

Iör.
Kulinarisk, köks-, mat-.
Labil, osäker (iämviktr
Latent, inneboende, dold.
Logik, (låran om) tänhandets

iagar; sedan vanl.: tanke-
reda.

Lukrativ, lönande, inbring-
ande.

Magnät, storman, kaxe.
Majoritöt, flertal.
Marxism, Marx' socialistiska

system.
Maximå|, högsta.
Modium, det förrnedlande.
Minimal, nrinsta. obetydlig.
Moderät, måtllig, som har

mättliga fordringar; poli-
[isl<[: som önskar (el. förc-
ger sig önska) långsarnt
framåtskridande.

Modifikation, (asjon), (obe-
lydlig) ändring, avdämp-
ntng.

Monopö1, (månåpå11, uteslu-
tande (l'ör'sålinings-, titl-
verhnings-)rätt"

Motiön, (mots.ion) eg. rörelsc;
seda-n: r'åckt lriksdags-)
lörslag.

Motiv, skirl, orsak.
Neuträ|, !9. någon som ej är

någotdera av två saker;
sedan: rlen (stal) som firr-
hlarar sig ej sltola deltaga
i krig.

Notificera, rrretldela på diplo-
rnatrsk \'219.

Notöriek, händ såsom, ökänd.

0bjektivitöt, ugL opart iskhet,
lördonrsfrihet (i bedö-
mandet).

0fensiv, anlall ; anftrlls-.
0ligarki, fåvålde.
0pinion, eg. mening; serlan:

allmän mening, folkme-
ning.

0ppositiön, (-sisjon), eg. mot-
stånd.

0ratörisk, vältalig, högtrav-
ande.

0scillera, (åsiIIöra), pendla
frarn och tillbaiia.

Parasit, snyltgäst.
Parodi, Iojeväckande efter-

bildning.
Patriotism,' foslerlandskär-

lek.
Pedagogisk, som har al"t göra

med barnuppfostran el-
ler läran om barnuppfo-
stran, lärar-.

Pioniär, ugI'. banbrytare.
Plausibel, antaglig, möjlig att,

att acceptera.
Plutokrati, rihemansvälde.
Positiv, ugf. bestänrd, påtag-

lig, verklig.
Postu.lät, krav; handling

vilkens utförande förut--
såttes, som bekant.

Predestinorad, förutbestämd.
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Prerooativ, (dorrrstols-) beslut
(i törut ohånt mål) som
blir normgiYande (för
framtida lagstiltning); pri-
vilegium.

Presidium, orclförandcsliap.
Preventiv, förebt'ggnnde (me-

del t.

Primitiv, ursprunglig, out-
vecklad.

Produktivitct, alstringskraft,
alstringsförmåga, avkast-
ning.

Profit, ugt'. vinst.
Projckt, (prosjekt), plan,

företaq.
Proklamation, /-a.yon l. h Lr rrgö-

relse.
Proletariät, fatti ghlassen.
Propagånda, arbete for ut-

bredande av vissa åsikter.
Proportiön, ( p råpårsj on), för-

hållande, rimligt förhål-
Iande.

Proposition, (sis.ion), eg. för-
slagl sedan: kungl. maj:ts
(: regeringens) förslag i
riksdagcn.

Proselyt, ornvänd.
Protektorät, beskydd, skydds-

område,
Provocera, utmana; driva an-

nan person till en (oftast
brottslig) handling för att
den skall utsätta utföra-
ren lör risker.

Pseudonym, eg. falskt namn;
sedan : antaget (författar-)
namn.

R eakti on, ( rea k s j o n),bal<slag,
- ish. politiskt; den bakåt-

strävande politiska åskåd-
ningen; det parti som hyl-
lar densamma.

Reaktionär, ( reaksj onä r t,son
kräver återgäng till lorna
förhållanden.

Reducora, förminska, slå av
pa.

Reduktion, (reduksjon), för'
minshning, avprutning;
indragning (till staten).

Beformism, detsamma sour
Äeuisionism. Det senare
ordet iir uppkornmct i
Ty sk la n d, rlet 1'ö rra i

Irrankrike som namn på
salnma företeelse.

Reklamöra, återfordra; bra-
shande utannonsera'

Rekonstruktiön, (-kånstruk'
siont. återsalnmansäl[-
n"i ng,' åt".uppb5 ggande.

Belatora' förtålia' berätta'
Belativ, förhållandevis.
Representant, ställföreträtla-

re, ombud.
Bepresentera, vara i någon

annans ställe, uPPträda
som ställeföreträdare el-
ler ombud.

Reprimänd, tillrättavisning,
skrapa.

Reservåtion, (reseruasion),
fö rbeh å I I (till Pro tokollet).

Resolutiön, (resålusjon t,
grundbetydelse : beslut.

B e sp ektiv, b e träffan d e,i frå ga-
varande.

Respsktive, ugf. eller.
Resurs, tillgång.
Betörisk, vältalig.
Revensch, härnnd, återupp-

råttelse.
Bevisionism, (reuisjonism),

den riktning som kräver'
det socialistiska program-
mcts omarbetning i ute-
slutande reformatorisk
riktning.

Rigorös, strång.
Schism, splittring.
Sekundär, (av) andrahands

(betydelse).
Simulöra, låtsa.
Stimulcra, såtta i ivrig rö-

relse, egga,
Subiektivitct, ugf. (överdri-

vet) personl ig uppfattning.

Sus.pendcra. rrpplui vrr lör t.rr
trrl: rrvsiittl fiir. crr lirl.

Sympati, tyckc, medliänsla,
meningsfrå ndsl<ap.

Symptöm, si u kdorrrsiccken.
Syndikalism, eg. (fransk)

läckforcningsrörelsc; sc_
dan: r'evolutionär iacl<-
förenin.qsrörelse.

Syndikat, (fach-)sanmansl ut-
nlng.

Synonym. rrul. liklret.ydarrdc.
Syste m, b.\ gennd, siun nltn-

ställning, ordninu.
Systernätisk, ordni nuslull.
Temporär, tilllällig. "
Tendöns, bö.ielse. r.iktning,

strår'an.
Teorötiker, en soln sysslar

med teorier.
Teori, ltira, lårosats, ibl.

antagande.
Termin-ologi, namngivning,

Den amninqssystem.

Traditiön, (tradision), hävd.
Transcendentä1. (b'ansen-1,

rrgll ulrphö.id övcr det
iordiska.

Trippelallianse n, (-al! iano sc n)
- 
(tlemanna f örbundet),

hrigsftirbundet m6llan
Tyskland, österrike-Un-gern och Italien fore
viirldsktiqet.

Trippelentente n, 1-an g I i n g lc n)
liillrundcl mellaö h'rjanh-
likc. H5 ssland och Errg-
lan d.

Usurp6ra, med orått för-
värva, tillvälla sig (cn an-
n_anl 

- 
plats, tillhörighet

el. dyl.l
Utopi, eg. 'landct Ingenstä-

dcs' (rramnet på en so-
cialistisk roman nv T.
More); sedan ugf.: 'något
som är omöjligt att for-
verhliga'.

Fr:oduktion av Järnmalnr"lr%o,}.a""*jär:n r), I ton, år:en

19 11
I9t2
19 13

I iöi;
r) Fr. o. p. år 1906: vunocn Jtr!iindbrr.järrrmalm (ilven slis. Den ei för

tl!kll?c a,spdd^lalm) Sjö- och myrmrlmnr ej inrllknade, -:1 CJrrloAs,tirmstnllt direkt frno mrsugo, inriiknai.

1836/40
184t145
1846l50
1851/55
18b6/ri0
186l/65
1866/70
187tl7r:
1876/80
1881/8ö
1886/90
t89rl95
1896/00
1901/0ö
r 906/10

250 676 ) tZ A-oZ
2ö6395 I 117 ?96
281 818 I3322r
326 4r9 ) 1.5+347
372547 I 171 195
453 486 ) 204826
it12 323 ) 267 854
784707 382 156
721232 I ZSt ZZ+
874423 429 377
930 037 I 446 580

1 517 434 ) 47r 147
2 293 858 517 796
3 5tj3 214 i nzs zsr
4625620 567 478
6 150 718 634392
6 699 226 1 699 816
7 475571 730257
6 586 630 i 639 ?18

FollJ:alendcrn 1917. 10
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Den nya värnpliktslagen rdess
h uvud d rag.
docentcn jsten Lind(n.

\iarje svcnsk tran ri,r.t.är'lplilitig fr.lin och rr-rerl r1r_.1

kalentlerår, undt'r vj.lkr.1 lrrrn fyJlci'2o irr, lilI och rneci
ilel., r,rn.der r.ilket han fvller 42 år. 1.,'ri,rr r.ärnpliktcns full,
giirande friha,llas tlock rien, sonr till fi;ijrt ar. h l.e, stadig.
varande sjuhcl.on-r, bosfåen.rie kroppslig svaghct ellel lnnan
d)'lik orsak ,iir ofiirnriigen till ijrinst vid. r'ikets fiirsvar. Värrr.
plikten f ullgöles i ber-iiringen och li-rndsLorrnen. 13cr-äringen
delas i försla och and.ra r-rppLråriet.. Tjiinstetirlen i hLr-
vriringerr år 15 år .- i regel 1l år i fijrsta och .l år i
andril uppbådet -- och Jieräkn.as {t'år-r början av rict år.
rlir dor r.ärnfliktige Iyller 20 år:. lfjånstctiden i lancl-
shrnnen år u år.

Irrskrivling för.riittas årligerr rrLr:Ll cle värnplilitiga, sonr
untlei' året fvlla 20 irl och cj erhå.[lrl uppskor-. I(allclse til]
inskrir.ningsli)rriittnirrg r.erlistå11cs gcnom kungirrclsc ooh oj,
len Lligt arLslag i varjc komrnun.

tJppskov nred iuskrivning och tjiinstgöring lill näsl.a
år nerldelas vLirnpliktig, soln av i)v,crgåenrie anlcrluing,
såsom tillliillig s julidom, f örsenarl elli:r: otillriicklig krop ps-
utbilclrring el1e.- clylikt, r.iri inskrivninss{ijrrittningen be-
linnes r.ara lill tjrinstgöring ofirr:mögon eller o1åmplig elk:r
icke nog stark. Såclant uppskov kan ock ar- itrskrivnitrgs-
tåmnden nedgir.as å[ enria arbelstöra so]ren, sonsonen ellcr
tlottersonen till orkcslös cller vanfiir faclcr, far{r,Lcler ellr:r
tnorfader, cller och till änka, frånskild eller övergivcn husli:tr
eller ogift kvinna; vitlare åt enrla arhetsföra fc.rstersonerr
till fostern-rod.er eller till vanför eller orkeslös Iosterfarler;
viilare åt enda arb,etsföra broclern till ett eller flera minder-
åriga eller van{öra faderlösa syskon; i tlessa fali beviljas
uppskor- endast i fatl sagda fijrälcirar: eller syskon äro

Av

- 1.19 -
för sitt uppeh:ille väsenlligen bcroende av tlcn vämplik-
tiges arbete. [\rpskov kan i r-issa fail beviljas även om
rlen viir:r'rpliktige ej iir d.r:tr. c rr ci a arbetsföre son.en, son_
sonen elc., rncn ilock den cnciir, sorl krLn Iätnna nöcligt för-
sör';lingsbirlrag. liiirn,velso ar, uppskor- lian slic fOljanrlc
ir'oclr {i..nes arrlecl'irrg lLv rru rrä-ur'd ar.t håirtill. ä,''.
trLcler '(1et år, cierr r,ärnpiilitige fyller 24 år, frikallas han
irån t.1älstgör:ing i lrccisLirl.

[-lppskov meil (c'j inskrivling, rrren) försla tjiinstgörilg
k;i rr r i,l. i nr k riv rrin g rr r,,lg i \.lr s :

a) å sjönranshus jrrskr.ir-cu r,ärnpliktig, sorn cn.ligt in-
t1.g flrin sjönr:rrrshuscirnbudsnranrror åit. förhrrrr[ fiir liingrc
Litlikes rcrsir å hanrlelslartvg ocli son lill följrl riiirar. ickc
rrtan viisentlig olägelhet kan, sir liinge rosan folLvular, in-
stiiiJa sig;

Jr) å sjtintan.shrLs inskrir-en r.iirnplikt,ig, srrln gijr.,iru-
riolikt, atl. hau inonr etl iLr' *,ftor. irr*krivningen. kommer atL
sökil inträtlc i sJöka1'tens-. sir.r'rnans-, för.slc rnaskinisL-
ellel anrlrc maskinistklass vid uavigationsskoJa;

c) r-änipliktig, sonr -sjä1r. förr-altar och hrukar honom
{illliörig lasl cgenclonr eller sjzilr,. dlivel honour tilll.rörig han-
clels-, labriks- eller: annan inrlirsiriell rörelse och erv eri eller
trnnan anleilning icke varit i tilllällc att på lämpligt sätt
orclna. onr lastighetens eller rörclsens skötancle uncier clen. tirl,
han 1ör' sin militå.r'a tjänstgöring skulle bliva frånv;rr:an11e;
sa mf

d) r-iirnpliktigr soll visar annzrI giitigt skäl för rrpp,
sliots her.iljande. såsonr .att tjäustgöringens fullgoranric
sliulle ruedföra ar.seviirt avbräck i fortskricten liirokLrls
eliel eljesl bert:da honont eilel ilr. lrans albelr: beloendo
;xira anhöriga r'äsentliga svärigheter. eller olägenheter.

I"ortIar anleilning tilI upp-sk61. meil cien staclg:rrle fiirsfa
{riiri-stgi-iring, rnå firrlii.ngL uppslior., varje girng för cl.l. å,r,
av vedclböt'ancl.c inslirit-ningsniiurnd lreviljas ; d.ock aLL tjrins l-
gör'irrgcrr ska,ll taga sin hörjal senast tleL iir, rntrler vilheL
l,.rr' lt IIor Ijrrgulr r;l rr'.

lnskrir.lingsn:iirnrleus bcslul lirnrrir. iir.erklaglrs. .Bc-
sviilen skola strillas till >Inskrirling-srer.isionorr> orrtr ilonr
1,1 rlagar efl.cl ber,slLrl,cts mcdi_ielarrcle iugir.us (ellor: i bevilt-
ruat sliick insärrilns rnerI posfen.) l.il1 IiLtnqL. 13otallrrings-
lr:rr.ande i lä.nct.

Utbilrllitrgstirlel varierar iijr olihiL [rLr1,1,s];1o
ocli cilika grupper av värnpliktige: Vicl Lotfolket i. allmän-
trel. 310 clar', diilav err Iörsta tjäusf göLing ;i 250 ciagar saml.
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tre repetitionsövningar orn 30 dar; vid rytteriet, iåltartille'
riet ooh positionsarLilleriel 365 iiar, meil en liirsta tiänsL-
göring å 28I d,ar, samt två repefitionsövningal om I'artiera
42 dar; vid fästningsartilleriet, fästningsingerriör-, fältin-
geniör-'och fälttelegraftrupperna 365 dar, meil en första
lllinstgör'ing [ 295 dar, samt två repctitiorrsör.ningar ir var'-

dera 35 dar; r-id trä,lgcn och irrt'eitclenturtrupperna 240 dar;
vid lnarinerr, i lrilga om tle å s;örnanshus inskrivna, 360
dar i en följd, men i fråga om de å sjönanshus cj in-
skrivna, antingen 360 dur"- i,en följcl cllcr fördelado i
en Iörsta tjänslgöring ir 2[i0 clar och en lepetitionsövrLing
ir 100 dar -' eller ock, r'irl kustartilleriet, i 365 dar, för-
delado i en försLa tjiinstgöring å 32li dar och en rerpeli
tionsövr:ing å 42 dar.

\årnpliktige, soli enligt såirskilda hestärrnrelscr ultagas
Iör ulbildning till plutonchefer, ha längrc tjänstgöring. Icko
\.årlrenföra tjänstgöra i regel 2ilO dar.

Viirnpliktig. sorn tillhör lanclstormon, iir skyldig ;rtl
under freclstiri för sin utbilclninq deltaga i etr lanrlstornts-
ör'ning om fem tlagar.

l'lönstring hålles årligen mecl tle till ber.åringen lrii-
rande värnpliktige, vilka 'ej Lrndcr åreLs lopp variL i tjänst-
göring eller, beträffanile de å sjörnanshus inskrivna, r,'arit
till sjöfart inmönstlade. Till nrönslring skall skriftlig cller
rnuntlig uppgilt lärnnas angående bostacl och yrke.

Deu sont fulJgör sin l,jänstgöring karr begära undcr-
sLöd för hustru och barn av stalsmeclcl, sår'icla trnclersiötl
är för'd'eras uppehälle nödvälciigL. Ansöhan skall inne"
hålla. vissa uppgifter,enligt särskilda föreskri{ter och låm-
nas till vel.,orbörande regeinertschel eller bef ålhavare. Dert
bör ingivas slrax fiire eller snarnst möjligt eftei- inryck-
nin gsilag.

Fast egendorn aw ftdeiko|rrmissnatun 191().

Summa
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Jord brukets arbetsfo rhållanden.
Lv Alfred Kämpe.

llel, är' ick'e nödigl. atl. särskilt förutskiclia, alt, lantarbc-
Larklassen scclan uriilcirigå tider varit. den sämsl avlönaile
ooh hållna. Sålunrla upplv-*er tlcn olficiella statistikcn, att
en statarcs inkomster sir Iängt franr rnot våra clagar sr-rnr

uriiler'åren 1891-95 i rn.ecieltal enilast uppgick lill cn
sunlrlra av ,{04 kr'. år'ligen; för' ilaglönarna gällcie dagsver'-
kets medelpris uncier särnnra lid.punkt sommartitlen 1: ?B kr.
för rnan och l:09 för kvinna; vinterdagslerkct bctalacies
merl 1 : 21 kr. lör rnan och 0: 77 tör kvinna. :\rb'etsti-
dens längci och 1örclelning r.äxladc betydligt mellan- -r:lika
lanclscielar. I med.eltal 11,4 timmar.

Närnlare ett tlecenninn-r till höllos lantarbetarna på
un gelärligen samma nivå. NIen häref te r kau 'f örmärkas
nå[on stegring år'ligen. Det längsta sleget togs ],907, då
laritarbetarklassens genornbrolt ägde rum. Några jättesprång
lramzit äro häref ter icke lika litet som f örut att antecktra.
Liingt ilärifrån. ]'Ien rien ,ekonomiska uti'ecklingen llar
tr.urigit dent atl krär.a förbättrade lillkor', ehuru i'uotstån-
clct varit fruktansvärL.

r Av tax.värdet för all bevilln.skyldig jordbr.fastigbei.
för de pers. sour ägde iideikolnmiss i mer än ett län.

Nu ha cle emellertitl rLnilel' cle sista år'err nått fratn till
eu lcr.rraclssttrnrlarcl. srim icke påtryckn.in.gar eller tl--vrliclen
kuun:rt Iörn'rå,:rrbctsgir-all:r alL liöja. I starkI koncetrtre-
racl Jorrn ser ciet, enligt officiella siifror, ut r.Lngefär så här:
1iör de t;änale, som uncler n.'Ln1n å[v statate änlu al]lnänt
artvärLrlas av godsiigarc och storJrönder, utgijr arbetsinkotrrsterl
årliscn B11 kr., såluu,la rn.er'än riubbla bcloppet i förhiil"
larrrle till 189.r; för {rrst anstiillti:r daglönare blir ge-

nonisrrittet för närvaraurlc 2:02 kr. pr tiag urldcr sorntnatett
och L : 9? för r-intcrn - åverr här iihning, ehuru ef t'er
l,lyq.arruuuc pruportiolcr; för ti11f å1Iigt anställda riag-
I u ir r r s i gt'ucurstrif t 3: 02 lir. utrder somtrarell och 2: 24

t Ay hela
Ävräkn. har

mantalet.
här skett
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kr. uncier r-ilteltt. l(vinloiiagsr r:i"ket i.loråkrras Irr :olnmar-
dag till 1:ti5 kr.; fiir tillfä11ig arbctshjiilp iir ciagspen-
ningen något Lögre nller l.: 81 kr. -- allt beräknatt i egerr
kosi. LIrdcr vinter:månaclelna neclsiitles tlagst-erkspriset ar,-
sevär't för ile kvinnliga ciaglönarna, liksonr fölhållanclet iir
med cieras manliga rnotsr-arigheler. - Eör manliga, pl år
fast sLådslati.e tjänare, ut,gör d.en beräl<nade iriliomsten
(inräkrtat Lusturn och kost) 702 kr.; för kr.innlig 599 lir.
Årslönen (i pr:ngar) herähnas f ör manlig till 332 kr. ocli
för kr-innlig till 202 kr. -,,Nettoarbetstiden beräknas till
10,4 timrnar. Fi,n högst or-åsentlig nedgång I

Sir un.gefär te sig lantalhetarnes r.illkur för rLärva-
rande. l)c äro iclie lysancirl, ehuru för etL par kategcrier
m.er än förrlubblade på eLt par år'tiorrclen. ['Ien betänker
man, r-ad tiel kostar att ler.a i dessa dagar mot 1891-9ö,
torde litet var iunna unclerstryka, aLt någon förbäiLring
i c k e inträtt. Tvärtom. ltel 110lrl*1. alltför tydligt att cle
sista båila åren varit Jrekvmmersarnmale f ör lantårbetarna
ä,n någonsin f örr.

lllen i mångt och myckct iil delta rieras egen sku]cl : rl e
ha släppt sin organisation. Därmecl voro c.le

frrrnkorn.l rir tlirför: f ö r.

Mar:kegångspr:lser: å spannmåI. hö. Iralm och smöri nedeltal i hela liket åpei tgg6 1915 i kr.

)
)
)
)

)

1) 1882/8ö

Social och politisk litteratur.
!'rån l'ran.is bokförlag har år.erL r,nrder 1.g16 utgivits

en serir: sociala och poiitiska skrifter, som icke kunna nog
rekomnrenileras för var ,och en som vill följa tiden,s sociala,
och politiska lir. sarnt andra dithiirancie förctoelser.

\iärldskrigcts inverkan på sr-enska sinnern och känslor
återspeglas i den saniling uttalanden, som, uncler [ilelr-r
Syrnpaticrna. i r'ärldskrig,et, utgivits lrån bok"
{örlagel. Det rir,en hel racl bemärkta ooh framstående
män inonr skilda områdcn -- konsi, litteratur, pr:1itik, in.
dristri, vetenskap - som bidragit till dessa uttalanrlen. \rar
och en har angivit cle skåil som dikterat hans ställningsla-
gande i r'ärlciskriget. Priset för arbeteL är 1 kr., m€cl er:r

billigare upplaga tili allenast 50 öre.
Svelska situationer i olika taser ar,' vä.rldskriget speg-

las i dels Bengt Lagmans bok Sverges sjäJv-
m o r d, ciär Ålandsfrågan behandlas, dels i C. N. C a, r 1 e-
s,lls broschyr Svergers fara, där ententernakternas
rot Lill sr-enska regeringen i arileclrring av Kogruniisrän,nans
rninering m. m. klarlägge,s. Priset för det förra arbeteL iir
50 öre och för det senare 15 öre-

Et l. rnycket intressant arbete är ocksä tl :r lI a n n e s

-s k ii I d s utrcrluirrg otn {nternationalens ställniug i r.älltis-
krigel, vilken broscbyr kailats lleu trcr[jc Irrternatio-
tr ;r lo rr. Pri.ol är' 2i iirr..

B.erlrktijr Z. EIög1un11 s ta1 i s\-crlsli& riksdagcn i
Irågor rirrande ntorrtrrkir oc,h rnilitärväsendeL ha utgir.iis i
lvenne erlitiorcr Dcri cl,yra liungl arnårkten, pris 15
tire, och JärrrhäIeti, pris 25 iirc. Birda dessl a.rbeterr lrri
rrr.ottagits med clet slörsla inlresse och hitlills sålts i ;nånga
tuseu exernplar. Likasil el liten sklilt av rec[. Ir a b i a n
XI å n s s,o n betiLlad I) c rr m i I i t ii l a s å rn h å 1 1 s I a r a r.
pris j-r öre.

. MeC anledning av d.en uppseendcviickande politiska pro-
(esscn, det s. k. fi)r'riiderirnå1et nrol. Irecisvlinnerna, soil

veie råg korn havre ärter h5 huh smOr
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igångsattes på r,årel 19-t6 och upprörde sinnerra sii ofarr1."

ligt, har J.örlaget påbörjat ritgir.andet a.r. en skildring av
hela derrra pr.ocess'förlopp, byggd på clokuurenter i aflji,
ren. Albetct är hallat Dcn syenskt Drcyf r,rsaf f ii-
r e n ooh priset år 25 öre pr häfle rl.ccl 15 20 häftcr.

\iär.ldskrigels int,erkan pii lcvrraclsrstarrtialcicn hos Iolkcl,
siilskilt albeLarklasserr, och \rad ciiirutav 1öJjer frarnliigges i
red. K. I(ilbon-rs broschyl Sr.ältkrigot, pris 25 ör'0.

I sanrbancl hiinr;ec[ må påpck;rs att förlaget på anrncciarr
å.\r Svergcs Åboförbuucl ulgir.it elt litcl arbcle:
!-ilka ha tagit börrrl errras jord? sonr går till rätLa
med bolagens och statols politik i jorclfr"ågan. Pri-sct iir:
25 öre.

Ett aLbelo al' liyekel sLort r'ätilc ii.r' en ar, riksrlagsnrarr
It. Hage i Luleå utar.betarl haldhok Socialdemokra,
tisk r.änste,rpolitik i riksdagen, err r.rtrniirkl.
upp-qlagsboL or:h ountbärlig tör alla trlurc, deLailöror, fötc,
dlagshå11are siLmt för en \:al politiskt intrcsscrail mecibor-
qare övcl huvucl. Plisert iir kr. 1 : 50.

Bn val för socialclemokratitr cich cless hela ulveckliug
irrlresserad rnåste är"en taga clel av Z. Il. ö g I u n rJ s arbetö
Är enighet nöjlig inonr clen s\ienska soci;i1-
demokratin? sanrt Fle cllik Ströms IIöger eller
vänsler -* klisen inom partiel. pris r:esp. 25
o,:L ö0 ör'c.

Rikstlagsnran I v al W elt nc r s tr'örn ser siijrl.rra sIrörs,
rnal {r'ån annan ulgångspuukt i en literr broschvr V a dr-i1l den socialdcnoklatiska r. linstern? I'rlis
Ji ör'e.

Atskilliga hanc[böcker. Lar.a trr. follageL .,,rtler årei ul-
gir.'ils. Il e rL nv a oly c k s 1a ll sf ö r s ii kr i n g s l a g e n,
ledigeratl ar. reci. Sigf ritl Ilansson. pris bunrien i kr.,
häft. 50 öre; Den ny& \-accirratiotrslagen, retligc-
rad av clocentcn .1.lfr. Petr'6n, saturnzl pris. \iiLa
p o s t c l, hanclbok rörarrcie lunqsot, av dcrr Jre rölltle santr-
[orje]åkaren d:r Viklor Bcrglulri. Aldra upplagatr.
Prisl 1 kr.

lJessa Land.ltöckcr lrava crltirllit uLnrtir:lita viLstrtl i hel ,r

svenska pressen.

,\v mera litter'är'[ -lagda böcker har f.,ir]ageL utgir-it It) r r s
och I'olcrnos, litleräla essavcrr av t[:r HriLr lletl 6n,
pris 4 kr., folkuppia.ga kr. 1:50 samt lJårrscl gerr otrl
s liu.g g orlta s lald, arbeLarrolnall ar- Kristo{fci Updal.,
Itr-vcket berömcl i sitt hemland Norgc. Irris .tr kr.
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. Slutligcl Lar pastor II. F', S p a h i tvcnn,e volyrner

skililrat sina öden och llr.enLyr inon rlcrr svcnska stats-
kyr:karr, i elL uternoarr,erk av tlct slör.sta intresse, ltcnärnt
[{itt liv och kyrkan. Pris pr tlel 2:50.

Alla tlcssa böcker ooh l.rroschyrcr äro en plyrllaci på
vnrje bohhylla och r.ririla att allvarligcu studcris "ul.nij.kunskapstörstig lrcdLorglr,.. I'irtucs i ;rlll r.ikel.s ltoklå-
tlor', hos förlagels kornurissiolärcr i förclingar och klub-
bal sanit siinrlas är'eu. ciitokt trrirr förlagets hiLr.utlkotrtor :

l'i'anrs föllag,'l'orsgalal 10, S tockho lnr.

Nationalförrarögenhet åren 1EE5, tgg8 oell l9og.

1908

Jordbruksfastighet
.A,nnan fastighet .

Kr.
3 093 000 000

I 459 000 000
411 000 000

139 000 000

I 380 000 000
43 000 000

37 000 000

142 000 000

7q 000 000

4,4 000 000 I

50 000 000

Kr.

3 100 000 000

2 349 000 0c0

500 000 000

180 000 000
2 272 000 000

92 000 000

45 000 000

761 000 000
l 04 000 000

69 000 000
q8 000 000

Kr"

3 679 000 000

4 667 000 000

660 000 000

322 000 000

3 71 l 000 000

518 000 000

86 00 0000

897 000 000

163 000 000

111 000 000

331 000 000

7 90? 000 000

664 000 000

Behållni'g I o;Gnoo;ool 0 000 000 000 lrs ersooo ooo I
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Arbetarnes Bildningsförbund.
(A. B. F.)

C entr albg r dtts arlr es s : Br urtn s ui'/t,' S öruik.

Ä n s l u tn a o n g an i s a l.i o ne r: Kotrperatila !'ör-
bunclet, Lanclsorganisitionen., Soc.-ciem. arbetarparliet, lSoo 

-

dem. Ungdomsför'burrciet, Nykl.erhetsord.en Vcrdan'tli. Järn'
vägsmannäf örbundet, Tylrograf f örbunde t, Tclegra.f - och Telc-
Iot r ma nna f örbrt tt d nl .

Samtliga uncleravdelningar till ovannäruniia organisa-
tiotrer är [enom sina ]-ruvuilorganisaiioner. anslrrln:r till A.
ts. F. och 

"kan erhålla bidrag till studieoirklar och [ör':läs-
nin gskurser.

Yerksamhetsgren&r.

I. StwiLi'ecirltlar.

Arslag till bokinköp erhålles clels -ar'. A. B. i"., deis
ge:-rom A.'8. Ir. av stafcn, clet senarc dock icke uncier e n
cirkels första år.

A B F:s anslag utgiLr rnerl 30 0r' er' 'let belo!} solll
cirkeln insänrler tilf celttrrlbyrarr ' (rlouk höqst 100 kr')'
Dårtåmtc crhållcs 20 orb rab:Ltt å hokhantlelsprisertta. Nv
oirkäl erhållor 10 kr. i startperrgar, orn minst 10 kr. insiints
liör bokinköp.

Statens anslag utgår lncr.[ halva det bc1'opir, ,sotn ulttiot:
iöregåent1c arbetsår aiviinLs liir hokinköp eller inbindniirg'

!tucliecirklarnas biickcr samttl anIör'cs ef ter 1äsnilgen i
cirklarnas bibliotek, tillgärrgliga för allmänheten.

Upplysnitgar om ciiklarnas ar:betc. bokförslag ru. tn.
e rliållcs f rån c'entralbyrtln.

il. Förekisningsl:urser.

A. 11. 1". för'rnedlal ilqa cir.staka Iör'edrag, errdast, serier'.
lln kurs onrfattar i allrnäuLet iJ- E iurtläsuiugar. I liurs-

-- L17 *

kostnaderna ileltar A. l]. IJ. rnerl något över hällten av lese-
kostlad,er, r.ivre och honorar till f öreläsarna. Restetl rn-
betalas som kursavgift i förskott. Kursavgiften är lika
{iir alla platser, grundad på genomsnittsberäkning.

\\
I

lr'ör 3 -- 4 f öreliisn. ar. en f iircläsare
> 5--(i ) ) )) ))

) ?-B )) ) )) ))

lriireliisrrinqska.lrlog rekr.irerirs Iriirr

erlägges kr. 311: -) ) 1b:-
)) ) 55:-

cenlral b ylirn.

Iil. .fnstruktiottsuerksam,het.

A. B. ii. an.ordttar varje år eti, autal instrukt,ionskurs'er
och instmktionsnöt'en. Fln irLslruk[ionskurs otr 6 ä ? före-
lii,sningtrr lcos{,ar 30 lironor.

lT r: s c rr a s te t- e l k s atnh et s b er ii t fel s er n ('n.-

l,0ls;uol I jrrni l9l,r 3l rrraj l9l6).
9 instrukti.onskurser. 24 enstaka instruktionsförerirag

och sammauträclen.
2flO sLtrtticoirklar rneil 13,134 medLenmar. B'okinköp

liir kr. 15,?r51:59. Hårav statsanslag 4,192:29, anslag ar'

'\. l']. li. 4,302: fXj. Biblioteh på 206 piatstrr.
ir.1, fiir'eliisningskursor tnorl 2il1 föreläsningar. KostnarI

.1,?ti0: ?i. Iiä.rirv bitlrrag f rå.n Å. B. F. 2,1115: 75.

Romerska och arabiska siffror.

I 1 Xi 11

]I 2 XII 12

iII 3 XIII 13

tv 4 xiv 14

V 5 XV15
VI 6 XVI 16

YII 7 XVII 17

VIII 8 XVIII 18

]X 9 XIX 19

X10 XX20

XXI 2T

XXX 30

XL 40

L50
LX 60

LXX 70

LXXX 80

xc 90

c 100

CC 2OO

CCC 3OO

CCCC 4OO

D 500
DC 600

DCC ?OO

DCCC 8OO

cr'r 900
r'r 1000

\{C\'IXVI 1916

N{M 2000



Jannari.
1889. Östcrril<cs soc. rlem. prrti

bildas.
1823. I)en fiirsta sparbanken

öl)pnas i Finhnd.
1q11.,\lluriin kolarbetarstreili

i llclgien.
1540. Gustaf vasr förlilarad fair

rlvlionurtg i itrr.lr: o.
1793. Andra polska upprorel.
1493. *Olaus Pctri, sv. llrlio-

teforDralor.
18q3. Bitdas )O:rvhiingiga arbe-

tarl)artietD i !)nglaDt[.
1858. Orsir)is rnordförsiili rnot

Napoleon III.
1814. F'redcn i l{iel.
1793. Louis XYI dömes till

döden.
1613. Irreden i Krråred.
1793. Louis X\I avriillas.
1913. Stora striijhel och talrika

håhtningar i Petrograd
på minnesciagen ar.
)denblodigå siindagenD
1905.

1913. l.lngturkär'nås statshuPp
i I{orstantinopel.

1912. l:iesu.ttatet av t5'ska riks-
dagsvalen liungöres:
110 soc. dcm. riksdags-
målrr.

1668. Inviges [,un(ls universitet.
19t1. il)aul Singer, I'raurståetr-

rlo tvsk sociatistisk
liomm"unalman, leda-
not av parlistJ'relsen.

Febrttari
1904. fr\nt. Labriola, ilal. liird

och socialist.
1913. Socialisten O. Tolioi Yiil-

jes till finsl(a lrntda-
gens tllrrtan.

1520. tsten Slure d. y.
1804. iJ. L. Iluucberg.
l0lJ. Rel$iska prrlarrrcnlcl för-

I{astar socialisternas
1örslag orn införancle
a\. allmän riistriitt.

1?72. fFrans l{ikacl Irranzön.
1912.,\ rrtus Stralf-lrgrrn:r.
lql J. I )\lerrikislia sor'ilrlislen,

tlcdleurrnert :rr. riks-
rådet l.'. Schume-rr:r
lhller olf'er för politisht
rn ord.

19111. Prt:sidenlvalet i Frartli-
rihc: Poincarir vakl.

16i7. Freden i Stalbova.
1546. ii\{rrtirr Lut}rcr.
1636. Fiirstfl ilrriltlandet av etl

svcnslit postverk-
1658. l.redcn i lloskilde.
1912. ii)ngelska kolarbetarstrii.i-

l<cn beg-vnner.

1.1913.

l,Iars.

Internationella socierlisti-
slia kvirrnodagen.
130,000 si!nrrnerskor i
Ner. York vinna en
gliiilsarde seger.

.ludanra utdrivas ur Spa-
lllell.

I Sibiricn rnördas 42 po-
litisl{a ([cl]orterrde.

Livcgenskapcrr upphäves
i Il1'5<1t t.4.

I [1'skland loc.houtas
60,000 målare.

T11'cL1i't rr",*tU.ordnin gerl
st:rtlfäst lv Kari Xlll.

3.1-årsdagen av liarl \'Iarx
diid.

1492.

1861.

1S13.

1810.

1817.

1792. Gustaf III skjutes.
1818. Revolutionen i Rerlin.
1916. Ilegynler Arbetrtrli-eds-

liongressen i Stock-
holrn, Ijollicts Ilus l!-
s trl.

1916. Avslutas Årbetarlreds-
iiongressen i Stoch-
lrolnr.

lol6. lirhållrr Ilöglrrrrd. t)l.je-
I und och lled6l, >freds-
kiimparna), stämning
för brolt mot StaaII-
lagarna.

1916. Förslu |iitlogingcn i för.
riiderirnirlc[. .\l(lsgx-
reil, slrdsfiskrl Valleil-
tin yrkar alsvar för
rstiinpling till lands-
förriideri'. Irrerlskärrr-
parnr häktls, husun-
dersöknin g ri Soc.-Dem.
Uugrlomsfiirbunrlel, i
de hälitarles bostai(ler,
samt i lirlrrirrgarna
Rrand oclr Socialdc-
utol<ratett.

1872. Ilebel och l,iebkneckt d.
ii. rlölrras fiir Dlrögfiir-
räd€riD lill 2 års fiist-
rling.

1826. i'Wilhelnr Liebkncckt.
lal6. Arrdr':r riiltegingen iför-

riirleritnhlet. llcgiiran
orn rle hiikllrdes ftir-
siittande prl fri Ibt rrr-
s l r1s,

April.

It)17. ll\sslfrr(ls Soc.-rlcrrr. pur-
ti lr'ller 19 ir-

- 1l.r8 -

Fordomtima,

3.

6.

12.

1,1.

|i.

2r.
2?,-

25,

'29.

29.

10.
12.

17.

18.
20.

26.
28.

q.

1,1.

16.
18.

t9

100E. F-inlrrrrls Ibllirr.prr.serrla-
l ion u pDlöscs liirsl:r
gången.

ialo. l rr.rl.ic riillcgångcn i r[ör-
IiideriilrilelD. l)c lriik-
lade lä krarslanna i
rannsahtritrgsfån gelset.

1812. [Ielsingfors ]rlir Finlauds
huvudslrd.

1630. iDlollrrirrg Krislina i

23.

at

28.
31.

,

5.
7.

8.

9.

\2.

1.1.

17.

a1

25.

26.

Rorn,
1916. Irjärde rättegången i )för-

ra-rderirnfrlel). De hiik-
lrrde fi livlrrslrrnntr i
rann sa l< n in gsfiin gels et.

l9li. llörj:rr liislriillsslrii.iken i
Belgien.

I012. Ilrrsstnord 1ri arlrclarc i
Ljenas guldvaskerier,
llysslanrl.

18. 175q.
1913.

1q.1q16.

1552.
rq13.
1792.

1916,

f'l'homas I'horild, skald.
I{. I-ieblilcclits avslöjtrn-

den i l\'slia ril<sdagen
onr av I{rlrpp})olaget
organis€rnt lar rdsför.rii-
deri.

Femte riittegringen i Dfttr-
liiderirnå1letD. IIela å-
talets föreståentle fias-
ko bör.lar shiinjas.

JOlrrrrs l)efri.
iielgiska storstriiil(en slut.
(iuillotincrr anviindes fiir-

sta gången.
Sjätte rättegringen i Eför-

räderirlålet. D

21

23.
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22. l9t3

Ma.i.

Irörsta internat. majtlc-
nr ons tråli on er).-iPer Henrik Ling.

l)örnes llöglun(l till :1,
Oljelund till 1tl2 och
Hedrln till I rirs slrtr{I-
arbete -- alla tre dess-
rttorn till 1 års förlust
av medborgerligt Iör-
troende utövcr slral!:
tiden - Iör ))försöli till
landsförraideri.) Do"
rnen at.kunrras al
Stockholnrs rridhus-
riitts sjurl(le asd.

'i'Iiarl flrrrt-
J )cn liirst:r iin gbåtsfiirden

Abo -Stockhohn.
JÄugust Strin(lberg.
Inraittas Högslå dolnslo-

len i SYergc.
llatstraittsslorstriijli i Sver-

ge.
Svensha rihstl:rgcn god-

kiinner hg orn årkler-
(lo msförsaikring.

1löstrii tts- och Parhntents-
striden i LInrcrL

Tysl<lanrls *oäi"1.1.t..-- hrali fvller 54 år.
Sturemor(len pir flppsala

slo tt.
I)ernonstr:rtioncrna till

liotnntunens minne i
Paris förbjutlas.

I)arisliornmunen upplrör,
Ralkanliriget shrt; har

liriivt 320,000 rniinli-
skoliv och ornkring
1,200 milj. kr.

27, 1416, E:rgelbrcckt nrörrlad.

1.

3.

5.
()

14.
15.

18S0.

1839.
191 6.

1818.

t912.
1 78q.

1 902.

2:1.1912.

19t7.

24. 1567.

25.1q13.

28.
30.

1871.
lgt3.

Juni.

2. 1739. Svcnsl<a Yctenskalrsaka-

7.

denriel stiftas.
1882. iG. (iaribaldi, italiensk

frihetshj:ille.
1523. Gustaf Vasr blirkonung.
lB0g.Sverges regcringsforrn

anttgcs.
1905. Norges storting förklarar

uDionen rrred Sverge
u pl)liist.

1005 Iiugrrr Sr'hlrrrrrran, ljirr-
lrnrl, sl,jrrter Ilolrri-
holL

1523. {irrslaf \':rsrr inlågar i
Stockholm.

16.
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1916. Faller utslag i Svea Hov-
raitt i förriiderimålet.
Höglund dörnes till
2112, Oljeluncl tilt 1tlr
år och Herlön till 9
måuaders fängelse.
Vanfrejdsstraflet bort-
faller då hovrätten full-
ständigl frångir förrä-
derikapitlet.

1914. Sarajevonordet.

Jttli.
1913 Serbien, (irehland och

nfolrlene,ql o börjn lir.ig
lred f'urkiet.

1776. Irörenta Strterlas frihets-
förklaring.

l0l L Engelsk rDilitlir rredsk.jrr-
ter 250 strii.jhande vid
guldgruvonra i Johan-
rresbur.g, Sydatrika.

1807. Anrlri.s rrr'liirrl rnot \ort[-

de uttlelat dynamit fiir'
att göra stråjl(andc ar-

, belare rnisstiinhta.
2. 1912, Attonde slrandinå\'ista

arbelerrliongressen bör-
jar i Stochholm.

4. 1916. Fattar I{ögsta domstolel
beslut i törriiderimrilel.
Höglund diirnes lill
I års oclr 0ljr.lurrrl lill
ll rnårtrdcrs fJrrgelsc
1ör rlörsök atl förletla
till ohörsarnhet nrot
l.g och laga rrryndig-
lrcl u. H erli n fril(iitlncs.

5. 1915. Internationalen i Zirn-
mern'ald.

6. 1916. Iiulgöres Högsta dorn-
stolens beslut i förrii-
derinrålet. Avfaircs
Höglund och Oljelund
till l.irrgholrrrcn.

8. 1771. Svenskr llusikrrliska .\krr-
det)tien ir)sliflrs.

10. 1916. Hrillcs stora protestde-
moDstriltioncr runt he-
la Srcrge rnot lörlöl-
iclserr rrrot ft.erlsr'än-
nerna och tleras licl-
rrirrgar, för tr.)ck-. )tt-rande- och lörsaru-
lingsfriheten.

12. 1916. l'åhallar en deputation,
vrld siindagen den 10,
.I. O:s uppmärksamhet
till skydd lör medbor-
garriittigheterna.

18. 1911. Revolutionslörsöh i Spa-
n ien.

21. 18q5. tviktor ll\(ll,erg.
liq2. ltcpublrkcn proklurrrcr.rrs

i Irranklihe.
26. 1866. fI(arl .Iorras l,ove Älm-

qvist, svensk förfal tare.
27. 1825. Derr förslrr jiirrrvägerr ö1tD-

nas för trafili.
30. 1782. liurrgligrr operat) invigls.
30. 18q0. ljallcr tyslra sr,cialistia-

gen.

Oktober.

4. 1910. llevolutionen i Portugal.
Konungen flyr.

5, 1910. Portugal Iiepublik.
6 1820. tJenny Lind, svensh

världsberömd sånger-
ska.

1648. (g, st ) Slutes \\'estfaliska
lreden.

t911. Turkiska parlamentspre-
sidenten tillskriver Irr-
tern. Soc. Byrån i llr-ys-
set i anl. nv Italiens
kri gs förk la ri ng.

1266. tBirgcr Jarl, gruntililgga-
ren av Stockholrn.

1808. Svcnsha låikaresåillshapet
bildas.

1905. Unionen mcd Norge upp-
löses.

trlr: soltlaten ska skju-
tå t. o. m. på ntoder
och fader.

21 25. 1912. Intcrnatiortell socia-
listkor)gress i Basel
Protesterar rnot det i
luDledtring av Balkan-
lirisen hotantle vlrlds-
kriget.

28. 1793. i'Knrl .Ionås Love Alm-
qvist.

December,
I Frankrihe shil.jes liyr-

lr:rn lrirrr staten
tr\lfi'eil Nobel, instiftarp

av Nobclprisen. A
denna dag brukar No-
belpriseu utdelas.

fSten Sture d. ä.
Första rvska dumans soci-

aliste; dömas lilt Sibi-
rien.

tNlagnus Ladulås.*Vil.tor Rydberg.
Niiringstriheten irrföres i

Sverge
Svenska Lanlbruhsaka-

demiel instiftas.
tFredrihå Brerner, svenslt

författarinna.
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26.

365 q20 lg0
115 326 022

35 8q4 701
24 21,5 341

228 100 647
37 231950

2 018 031
I

7l 580 336
20 517 615i
76 26s s68i
85 661 056j

23 302 672J,

6.

10.

14.

18_

22.

28.

31.

2r.

26.

27.

31.

1.

6.

10.
18.
20.

4.

5.

11.

14.
15.
16.

20.

25.

28.

polen.
Stormas Ilastilien i l,aris.*Proudhon.

1820.

1905.

1775.

1907.

1912.

188r.

1520.
1443.
1661.
1872.

Ilovriittcn övcr Skåne och
lllekinge inr:itlas.

Politisk storstriijh i Fin-
land.

I{ouember.

Jordbävning i I-issabon,
li0,0C0 rnänDiskor onr-
kornmo.

Ryshå storstråj hskonrnit-
t6n dömes att depor-
teras iill Sibirien.

I tora rösträttsdemonstra-
tioner i Ungern.

Första socialistiska före-
drag i SYerge.

Stockholms blodbad.+llartin Luther.*Kristoffer Polhern.
fl,ars Johan Hjärta,

svensk politiker och
publicist.

Tyska kejsarens >rhunner-

1905.

1896.

1503.
1907.

1290.
1828.
1846.

1811.

1865.

178q.
1809.
1812.

1397.
1879.

1909.

1830.
ls 14.

1900.

Drn sYenska trvckfrihets-
1örorclningen utfairdas,

Ilalrnamnionen.
Nordenskjtild fullborclar

sin r.ärl(lsornsegliog.
Jiittelockuten fiire. sr'än-

l<a storslriiiken.
,Iulirevolutionen i P:rris.
Vårldsl<riget börjas med

Osterri kes krigsförkla-
ring nlot Serbien.

Italienska hungen mör-
das.

Auqusti.
191+.'l lskllnd förkllrrrr ltrss--land 

l<rig.
1909. Iliirjas syenska slorstriij-

hen.
1895.,r,liriedrich Ihgels.
1913. lirunslia senrlen godl(iin-

ner lag ont 3-irig virrr-

1qr3.

1845.
1772.
1833.

1751.

23,1891

2?.

l.

4.

Tlllverkningsvärde, i kronor, inom ollka fabr:lks-
grupper, åren 1896-1919.

Fabr iker,
beredn. el.

5.
7.

10.

15.
lq.
24.

pl!ht.
llalkanstaterDe slrrta treri

i Bukarest.
i \Äralter Crane.
Gustaf III:s revolulion.
0rdet socialr[r aDvändes

Iörsta gången i engel-
sha språket.'iKristoffer Polherrr,
svensk uppfinnare.

September.
1. I912. r\rbetsgivareförbundels

ordförsnde, Wood i
.Boston häktas. W. ha-

22760 275
17 295 0 2r

196 561 109
23320 422

286 158223
1 16 431 891

433259 939
189 268 241

57 228 577
337042t7

283 656 9S4
57 412240

2 360 655

90 328 727
32 623 177

1t9 724 324

470 933 935
213 822726

73 318 S96
39 901 244

342025 612
73 913 616

2 5S9 816

102 122 409
41 416 995

149 510 r 3B
150 529 891

14.

16.

1 863 902

53 253 590
12 566 418
58 420 578
68 258 081

r4 818 876

Fartyg, maskiner m- m.
Arb. av grafisk industri,

elektricilets\.erk m. m.

Sumrna

54 619 893

1 463 0?! ?20 1 ?14 !1ö 2?1

11Foll;Itcrlertdern 1 91 7.

s?l ?0s 8E{il I 116 03S 010
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Några lndcl om krigarliv i frt,rl

av

Jalmar Wiksten.

Ilumoristiskt skulle cletta skrivas. Det iir nog inl.c så
3ott at[ skämla rneil heh.etet då man hcfinner sig iiari. FOr
dem som lyckligt och väl sluppit lös från en längre cller
liortare tids vistelse i cl kasårn framstål för visso helt
yyckel av def cle lidit av clärinorn cller i dess grannskap
i en hättre dager ån innan t19 hade gått igenom siii infcrno.
Ty ett såd.ant är militärliv c t f ör männen i leclet.

/l

o

Det händ'er r.ål att de tusenden av sl'cnska lnin, suru
rinder__årens lopp excerc,erat ber-äring på, Ladugårdsgärde,
ser- tillbaka på denna ticl rned cn hnrnoristish hlick i -ögat.

Såclan iil rnänniskan. NIen fakturn åir, att de rnedan
dera,s så och så många d a g e r pågick, berocnde på vilken
årsklass ocli under lilken håirorrlning d,e .lydde, svoi. sitt livs
största ..ecler und,er get'iirets och clcn r'älpackade marans
tyngci i ilrillexcr:rciserr s och rnarschernas- långa timmar.

Yar svår,es clet lncr än på La',gå'lsgärcle ? inqenstäcles

- tlår är nåmligcn ör-ningspla[sen gcmensam för mer rn.ili.
tär-än på någon annan plats i liungariket. Ladugårrls-
S.1_r.ite 4r utan tvir.el ett hördigf skör'tlofält för rnolstån-daren
lill rårl,lsallels skrprrr'.

Äldr,e årsklassers ber'äriug lian dock skatta sig lyckliga
över atl.de sctt cla,gcns ljus så liitigt sorn rle ha gjort. V;rl
är nän1ligen dcras lirlarrrlor mob nlem solr senarc årgångar
tlår utsiå? 1914 års härordning, fullt gcnomförcl meti 1g;15
rts bevärirLgsklrrs ofler övorgrngshe.ttinrrrrelsor Ii;r lvå års-
klasser'19lJ ;i lrlro oelr vnqro -, lrrr rrj1,1,oliuen ljr.rtil
någon skimn-rer av humor öi.er'dcn militiira j,ör"svarsh,ere11.
skapen. \tintcrtrtbilclningen, clerr utöliadc övningsLiden och

-163-
Studerar man noga

Dalaxnagasinets
nyutkomra varukatal0g. skall rnan finDa, att
ingen lirma i Sverge [ån erbjudo nera /dmp-
ligd och billlga uaror lör Basarer, Fester,
Lotlerler, Teater och Masherader m. m.,
orh att försåljfingsvillkoren helt enkelr äro ena-
ståelde, samt de g0da råd och anvisningar för
lestarransörer som dar lämnas värda tusentals

kronor. Det blir alltså efl refl lörlust för variE förenins som ei i das r€kvlrerar deflkronor. lret btir autså efl refl lörlust för vaile föreninq som ej i dag r€kvlrerar defl
ntulkomna lyxkatal0gen lrån DALAluA<faSrXåI., fi,nst-Ltnd, Nås.

ett slags rnilitärL laylorsystem, som suger musten fullstän-
digt ur de värrrpliktige, blir tillsammans er kraft s,onr
överflöiliggör all antimilitär propaganda, trots att - som
huvuclstadens kommendant, - 

Or-erste Rosenblad. säger ->drillen omsluter soldat'en soln e& t vångstrii ja,, vilken be-
lvingrl lrrrrs yttrc handlingar."

Men dct skulle vara en literr skildring från proletär-
legionen på 0sternalrn. Prolctårlegion, kanske benämnin.
ger.r inte är så allcleles riktig. Dei ar nämligen åtskilligt
blandad publik i de slora röda komplexen- vicl Linn-ö-galall Och av Stockholms proletärpojkär får Söilermalms
och l{agaluntls m. fl. sin militära ut6ildning .och kasärnupp-
{ostran vid clet nzlgot mer åq Svea och Gr;ta demokratiika
fi r'i b o. ,1. r. s. \'arlrulms grenad.i;iror'.

"- Om de inte vore så varnt skulle
iag klä aY mej å dyliå efter ärtan -"

Vi samlas emellerticl till
en månads repetitilns-
mö1e. 1913-1914 ä,och
y samt 1915. ReCan ti-
digt på inryckningsdagens
nl,orgon vanclrar pojkarna
upp genour ör'crklass,
g;1rlg'rglelg g;tlöt. (irrr.
gen tycks inte alllirl så
f ast som 'd,en f irr ]ov :rt I

\iara med. det snarasle.
Hos en och anan urallar
tlen sprituella sl,ämningcrL
i eLt upptrådanrle som rc-
sulterar i vederbörandens
insättning i bur, den s. k.
kroken, r1år e,ndast litc
rörlighot i clcn lilt som
kalJas siingkläder iir clet
sällskap sorn behöver
sliila hans ensamtr,eL. För
alla dem som lyckligt och
väi hamnat i sina respek-
tir-c liorirpanilokaler år det
alt hålsa l)å gamla

(I,orts. )
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Iulidnr-lymnrfiinun

är det yppersta fabrikat som kan
uppnås i branschen. Omsorgsful-
laste justering och avprovning av
varje maskin. Tillförlitligaste garanti.
särskiltnirmån'iiila@
villkor.

Symrskinsullfiren S0LlDIR
VASAGATAN 52 :: STOCKHOLM
Riks a7 3l Allm. B7 8,

IDen bästa, ESoken.
ERIK HEDEN: Eros och Polemos. Pris 4 hr.

Berömda litteråra essayer.
H. F. SPAK: Mitt liv och kyrkan Pris 5 hr.

. Memoarer som våckt stort uppseende,
KRISTOFFER UPDAL: Dansen genom skug-

gornas land. Pris 4 ftr.
Berömd roman av en stråjkledare och syndikalistagitator.

I alla boklådor: och hos våra kornmissionärer.
FR.AMS FÖRLAG, Stockholm.

-rbb-

Vid behov av alla slags

Itmul$rllttIxltmn lnr
kan Ni alltid förtroendefullt vända
Eder till

ilfin [[ill.Bt$[, Ullalauat. 11, $l0th[01m.
Stilprov och prlsuppgift sändes gratis på begäran.

>känningar> från föregående års krigariiv. Här har vi
43:an och Pelie och Plåtis och många anclra. De flesta
med gamla kända öknamn i regel hämtade' från clet sö-
cleramerikanska romanis klangfuila men svårförståeliga
r-ärkl. Exempelvis namneL I{ I ä m gr u n cl (på en yngling
sorn utrnärk,es för att \rala nog så stor i maten) är kanskc
inte så iätt att tycla föt ilcn som ,ej har någon orienterings"
vana i romanis labyrinter.

Så börj,ar utlämningen a,v mund.eringar. Varje rnan
Iår: ta ut det han som infanterist behövcr, allt ifrån rlen
rnåitligt älskad.e )maran), som eu månacl Iramåt kommer
att tynga hans qygg, till de, hårc1a spik->jagarna> som {ast-
snörda på hans fötter ska bidra till att ångvältisera kronans
landsväg.

Sedan beväringen utrustats meil allt det den behöver
under regementsmötets 30 dagars krigarliv, uppstålles till
permission. Dcn civila lumpen måste bäras hem. Kloc-
kan 9 måste alla vara tillbaka. Uppställninrg i

(Forts.)
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- Ai, ai, jag som har ont i magen,
å inte går klar för manövern.,,

kompanikorridoren, s. k.
avlämning Iogementsvis till
dagunderotficeren, som i
lur rlämnar av> stvrkan
tilt fan,unkaren-kompani-
ad,utanlen. De milir ärr
form,erna ha börjat på all-
yar. Nu kommer d'et religiö-
sa inslaget i militärlivet:

Giv akt ! Korurn, lediga !

Salmversstumpen, her-
rans bön samt en salm
tiil och till sist: gucl be-
r.are konung och fädernes-
land.

^ll 
allt 'letla nndaql ir

parodi på sudstiänsf ;ir
lVdligt. Helsl sonr samtn;r
srlm oclr bön i reccl gar.
igen kväll pftel kiiil, rnur-
gon eftcr morgon. Det
gamla kända kommanciot
Lrå n en korplnl qi r: in ln
sällan igen: Upn orlr
rij-r, de ä" qurl,-
tJansI.

En 1i:err liorrrmslrisloria
{r'ån i år kan dras. Den
\orr rllgurrdol'oIf icpr Itinsl-
gör'an,lc Iur.iren har iråLt-
um ot'h [örsökel Drcssu
ir andalcten l;r nrinsta
rnöiliqa tidrymd. (Hrn hrr
rrrrrrskalcls hola crkäu-
tLatrdo.) Dagen ilil.pj ;1L.

ma rsell och proviant ska
ullämnas nrr på kväl-
l,'n. Koluur*trsllrlil;ttgrll

(i-,or ts.)

I\rO€O-: -f,]l\']crör-r-) , l-T

;*;--*-".*
c6c{$^rqocD(aölao
-t\rtt:io):a)oc)<O-trOOCaöll\raF
@ *6{cöO)F(tiC

ilFF ,:
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AI(TIEBOLAGET RADI US, STOCKHOTM.

Fotogenkök, spnitglödljuslampon för
skiopti kon, bågfi lsblad, sam mälds-odh gnipkvarnan

kommer 
_ 
som föIjer i största hast utan uppehåll

mellan några av ordc[: gu' b,evåre, kung oih ta-
derneslanci potatisen står i säcken.

Efter en halv timrne går tystnadssignal, då varje man
måste ligga. Det är inLe alltid så lätt för stora kailar att
somna som s.nälla små barn. Och de första kvällarna i
kasärn brukar flestelsen vara stark att hå11a >låda> efter
tystnaden. Då flödar of tast humorn rikligt, en humor
vars-uttryck jag dock knappast vågar försöka skilclra i tryck.

Den.Jörsta dagen av de 301 De, närmast följande"be-
gagnas till att mjuka )manlnarnas)) minne och omr.åxlar: rned
exceicrs, gevärsföringar ,och rlylikt smått och gott. Snart
kommer clen första marschen. i(ompanit sträöker ut ge.
nom tullen och allt går efter vanligl recept. Så fort >för-
me.ring^till.tåg> tommenderats börjar sången. Iblahcl patrio-
tiskt på sina håll, som t. ex.

>Ett - två,
fram vi gå - följa vi må
fanan ilen bIå meil gula korset uppå
fäderneslandet det ära vi alla
anlingen slå eller [alla.>

>Halta Lottas krog> är dock ilen populäraste. Någcn
mera dl1rv yngling gnolar cn arbetarsång - han i.i.r
på farlig mark,

(ir,or ts. )

e
I
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För

arbetare
bör endast finnas en livförsäkrings-

anstalt

- denas egen -
Koop erativa Försäkringsanstalten

FOLKET.
Beviljar alla slag av livförsäkringar med
och utan avgiftsbefrielse vid sjukdom.

De lägsta försäkringsavgifterna!
Solid! De humanaste villkoren!

Försrikringsbestdnd 1/rr 1916: c:a 3l mill,
Fonder: ,, 2 ,,

Över 13,000 nya delägare under de
tre första kvartalen 1916.

Agitera för massanslutning! Stöd endast
Edra egna friretag! Bliv ombudl

Adress: Försäkringsanstalten Folket, Box
233 Stockhohn.

Huoadkontor: Vasagatan 6, 1 tr.
Telefoner: Riks 62 25, 3494.

Sihlmstel. 6225, 1723.
Till Sthlmsavdeln., Lilla Vatiugat. 28,

Riks 3494. Sthlmstel. 29805.

9:
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@

99

Sverges
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Under sång och rökning och prat traskar man framåt.
Ilumorn porlar lite ilå och clå. Gardisthumor! Jätten år
hompaniets minsta karl och Benranglet är dess tjockastc.
P"l sistnärnn.de ha,r gett rien förre en liten viinlighet,
Ser'u ångvälten - dår'å' ju diu morsa liokcrska, mefr får
blixtsnabbt till svar: Äh, rlu lian b.egära perinis i gri
hern v i b,ehör'er ingen ångvält på marschen, djädrais
burk.

Ju Lingrc.rnrn går glesto trycktaro blir sLämninqen.
Sånge-n ,och 

. kvickheterna rnattas av. F otskaclorna tvirigar
en del av krigarna att linkand'e gå vanlig marsch cndast rnerl
elt ben och költshanilråcknilg rr-recl det andra. l)å nian
n,ärrnar sig kasärn, längtar man dit, - det e;rcla tilltällc
detta inträffar, var ilet någon som sa'.

IJe första veckorna kryper frarn så sakta.
Excercis i större för[and och några malschcr samt

en högvakt har gåtts igen.om. Ilc, som 
-fått såilana ska,cloratI de slukskrivits avuÄilas. Särskilt dc' sorn int.c bli bratill den stora manövern, soln sriart shall gå av stapcln.

.....41t 10-tal lyckliga,ostar klarar sig från de g äagarnas
1ä1tt;änstövningar. rMaskisatna> stannar hernnia för scr-pning,
Lestridandet av vaktlrållrLing rn. rn. hör.alt_ l,ilda rnäskar-
patrullgr mot markis och cäffderna, såiger cle stackars kam_

(Forts.)
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STORMKLOCKAN
- Socialdemokratiska Ungdomsförbundets Organ. -
Utkommer varje vecka. Lösnummerpris l0 öre.

Prenumeration: helt år Kr. 4: 50, halvt är 2:50,
däri inbegripet de värdefulla jul- och

midsommarnumren. Red; Z. Haglund.

StormLlockan råLnar bland sina medarbetare många av

soensft politifts och atbetanötelses gpFercta pdnnor, såsom

Carl Lindhagen, C. N. Carleson, Fredrik Ström, Fabian

Månsson, Ture Nerman, lvar Wennerström, H. F. SpaL,

Hannes Sköld m. fl., varjämte åtskilliga av våra yngre

författare och l<onstnårer låmna bidrag till densamma.

Fftn utlandet får Stormklockan regelbundet orienterande

artiklar av framstående, inom Internationalen vålkända

socialistisl<a sl<riftställare. Tidningen är nftl illustrerad.

Under det kommande året skall särskild omsorg nedläg-

gas på införandet av fina ftonstrcproduftlioner förutom teck-

ningar och illustrationer till dagskrönikan.

Stormklocl<an representerar den vänstra flygeln inom

svensk socialdemokrati. En var, vän eller fiende, som

vill lära känna ej blott den socialdemokratiska ungdoms-

rörelsens omfattande verl<samhet utan åven följa med den

allmänt socialdemol<ratiska politiken och förstå de olika

strömningarne inom modärn arbetarrörelse, måste låsa

Stormklockan. Kommissionårer antagas överallt. För'

månliga villkor. Tillshriv

STORMKI.OCKAN,
Torsgatan 10, STOCKHOLM C.
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Tigga sitt bröd
behöver ingen

som i ungdomsåren förstått alt
inhåmta praktiska hunskaper,
Använcl därför Bdra lediga stun-
der till studier i Edert hem un-
der vår erfarna ledning. Ni
kan inhämta alla de kunskaper,
som bibringas eleverna i IIan-
d.elsskolor, Teknlska
skolor, Realskolor och
Lantbr:uksskolon, o. möj-
ligen även tillerhännas premie,
högst

5OO hn. kontant.
Bcgär på ett brevhort vårt

prospeht! Det erhålles kost-
nadsfritt.

KONR ES PO l'l DEI{ S IIISTITUTET,
osBY t2,

Glundlt 19i0 av Iiealskolans Rehtor,
o. Styrelselcd,

rater sorn inte varit så >lyckliga> att hugga sig i benen
eller 1å reumatisk r'ärk e1ler något anrLat bra ont sotn
kunnat rädrla d ern f rrin rnanöverns r,.edermöclor.

Annars tar rnan sig intc så hårL r.irl för c1.el tuinstn.
Ilärorn yittnar bl. a. ett brcv som anliinrlc {rirn cn tili gar-
nisonsslukhuset intranspor,ot",l 1i1rgarclist, >lianjuriliar> Ols-
son kallad, som blev ett av offren r-itl en sr'årtarlad olyclis-
håntlelse. Han skriver sorn följer till vännen Sprilo (lam-
net därav att dess ägare ej tål se sLarka drycker): -'att
e1 skiljetccken kom nied och att sLavningen brister nåqot
litet beror väl på de dåliga pennorna på garnisonssjulihusct.

,HeJ Sprito !

Jag hölI på att bli mulail ska du tro och Jonsson
m,eil han ligger i 4 luckan. Du har r'äl läst ilet i tidningarna
kan lag trol skali nu ligga här till lreclag då jag skall foto-

(F,orts.)
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Ett bibliotek ftir 0, l0ell. 20 kr,på avbetalniilg,
All få ett allsidigl och gedigel, om ock lifef, bibliolek har alltid s
Framför alll all på en gång kunna få elt bibliolek av såväl s
medborgaren elt särskill värde. Frams förlag är i tillfälle afl
elt dvl' bibliotek av ufmdrkra o. omrvckla förf. I vårl bibliolek, som föl

en bråkdel ay bokhandelspriset å:1.:i,å
Kallgren, Pär Lagerkvisl, Corl Lindhagen, Karl Marx, Erik He<
Liebknechi, H. F. Spok, Emilsommarin, Axel Danielssön, Viklor La
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Upplagaa A koslat 20 kr. (bokhandetsptk 45 kt,) och I Upplrgan B kostat tO kr, (tinnehdiler lötiande böcket: I 
" - 

tnnehdtter Jölj

tåi"iir'.';."iii 
'i"riäi.,i . .. . ....... .. l, ? I tooio,u,no"t, [IIYH",'

P!rvv.: Proletari"rels )<tacskr6p l: * | Bcrnoteln: Socialdeq^q.,flårr: pariskomnlnen

ili,+!:,*;l' gili,,,:t:il:q-Ht i;,:i:;;::;i::l j::l l!,å.{'"äJj,,, if;ili1.il?äii*:l** äii:,'ä#1!1{åå':i ,i3 | : 5:i-*t,li,tr!öi'riin, ii:1.',1j:"1,:::,:Y* ':9 I (rigers lieria
Lrndh.åsen: 5i,ii"it"i'"öl ,r .. .... . 'r, ! | u$'*nccrn Rf,L":å'å.":;T*::l; åiJ,i:i'i1:,i,',ll"jiia i;- | ti;;;;;;;; reve repuuiir
srrlddbers : Fotkcrrrch llroner: 2: - I carleson r 

.Oet Uoii.iiigz:_- I carlesonr ,oet uoii.iiig
-:itrl- r Kvrkansoill
l: - I AboIörbundetr Vilka håva ta

I (n -

rlåll som en hägrahde syn för varie kunskapslörslande människa.
könlilterärt och sociala som ioliliska böcker har för den nulida

.äiJJii en var medborgare
ienlerade sådana namn som Augusl Sfrindbelg, Ellen Key, Algot
a Sidenholf, leppe Aakier, Ture Nerman, I(risloffer Updal, Anlon
lön, E. Siövall, Z. Höglund, Edw. bernslein, C, N, Carleson, Karl
rsson Sven lledin m. fl. biblioleken äro delade ilre valfria upplagor.
,okhandelsptis kr, 20t70) och
ande atbeten:

rti och parlamenlariSm ... - | 50
tlin och regeringsmakten -:25'de yngste........,........,... 2r -h demokråti :............... -:25I vårldens hernr.....-..... ,:25
den,.,,.........,..,,............ 1:-
r änlimilitarism ,,,........ l:-
en! .,............ ......,.....,..,-:25
a frisinnet... .........-... ... -:20(lÄssif,stitution...... .. *:26
git böndernås jord? ...... -:25

I Norm.trt

Högrund: lj.,B;,,1r;;' - 
"' . : ''; 

I i;;::'"""""., i"låil;lå,,
- | 50 I strtndbe,g: fteligi'oi iina.Ruhe: Det liusa Era.h"ir . 2: I spåk: Vi krisfn{ so.Nerman: Kvin;nlvädcn .. ... . .. t, rO I X'"r-on, Finkelnianlf-llCl:. . vredens barn ... . ..................... i,iö lL:-ää;", r ri,. ^ hÄ.ArKle.: vredens birn . . . ,,5ö i L. riöoo, r liui ä. ino,Ligerkvlrt: rvå.sagor om r;ret... ...... . .. . i;:" l i',i:'ä;;: Sanlade skrifKtmpcr Furlblod .. ; an I ; ;;:,':--'Kåmpcr Furlbrod .. .. . . . .. z.lo I Ä: il"vi""-' Tar .........Aret D6ntet3son: Skrifler, 3 detar . 3t75 | t. soåerutom rn ft. SvmDerBeng.t Lldforss: Axel Danietsson .. . ... .. ...... :,i4 lii;ö-'" så"1iraåi,iåiiiBerglund: Vrra Desten t . I Haicaon: otycksfallslasHeddn: Eror'och polcmo, ei,.i i ppr,gäu.. ,i _ I ilil;ffi;' svärtkriset..!oa*: [4irt l:v och kukan 2 rielar.].' :. .. 5, _ | i,.g-"-r'krr"t, Människor ..Updål: Dansen genoni skuos,Lrraaon: Revotr '- irnas larrd 
1: - I Hedln-st'öE: Det hilitårå |Lrrsson: Revotr .:...........:'- -- - - ;: I ""''-"""'"'Hellst'öm: toli*- i:". I

Karls.eni S*'r" '1.1," 
' ;:'' I

slöv;rl: ettotrot oih äriiiishei -":.; I upplagan c kostat 6 kt. (I
stöonhotrr Kärleken som kuliurDrobteh _.;. I lnnehdlletllån3!on: Den militära sanhåtisfarari . . _ _ iöi J Bornrtetn: Den .[.nöhi

tlöglund I

Logå"o,
Kitbofi:
H6dea:

Mlnasoni
Ström:
Ruhe:
Kata Drl6troE:
Ldraaon:
Spak:
Jucl:
Svenaaon i
HcdmanaBod:
Llrdh.g.n:
Srndlar:
B.ockr
Trot!ky:

ön:kar någon ell eller annal arbele i nögon av upplaqorna ulbvlt mol nåo
svarande pris så mcdges dennti räit så lånoi la"*n ix".

Eslalnlrlsulllk0rsl är0 rnarråEnd0 i der afi förragel beslutar rilrämpa in 
"riu"i"r"l"Hälvlen av beloppel ullages mol eflerkrav, nä, bibliot.k"t sändes. Den res

umman insändes inom en månad, efler vilken tid förlaget ullager del reslerand
Avbeialningsrätten gäller dock endasr för personer .Å äro t'ruurtu medlemrn
förening, sludiecirkel, nyklerhelsloge eller annan förening och bör för den skr,tion uppgift insändas å den eiler de organisarioner r* tet uir.nten äi meJ
Personer, som lck€ lillhöra någon förening och ei heller kunnal.fiiäi
betala bibliolekel kontanl.

tokhqndelsptis kr, r2t70) och

följande:
lka utvecliing.n ...,,.... .. -:50ritighuset,........,,,......... li.-
)l annal av ungefär mol-
'ta.
Jssyslem på Iöliande säl'l:
erande hälvlen av köpe-
e beloppel genom poslen.
ar i ungdomsklubb, fack-
rll samlidigl med rekvisi-
ilbm av och reiererar lill.
ill på orten känd person,

lag, Stockholm C.

BESTÅLLNINcSSEDEL
cnligt t{tttd /ornuldr lardc insdndas till Frams förlag, Slhln

UndettecknacL som dr medlem av- :05 J Bolnlteln: Den ekonomi
lE= | st!öm m. rl: Det befåsra f:

Frums Föt

i..*._---.--'*-".'**.-- rekviretar htirmed att
poslfiirskott:

SdndOS nlot eflerkrcv:
ovon$lden de av bet a !nin Esv illk or :

Bibliotekel A tiil ett pris av Kr. 2O: - (De tcke ön-
t B ,, ,, IO: - skade btbtio-

', C ,, , 6:* Ieketslrykas)

förklarande iag mig konma att till Julfofylla de gjotua
utfdstelserna ftrande likvidens punktliga erldgg\nde.

, den.-.....-.......-,^.....-....* I 9 I 6.

(Nct:t;)ilffifl|ilil

Stockholm i okiober 1916,
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ffi Den innehäller er stoi ruangd-nyä"ioOer äön-ii_ffi if,l':?å,1,',i,1","0f ii''u1ir;å,#,:#'iifi .-*,å"åf tffi* vi tinha,rl_{ahåra äiljilö'ljiäh"iaä' J"ror, 
"*p*r*-Wö !9". oq.h rillbehör_för [asarer,iän'fotor'octr iotiörier.

t" Vär, tirma är äfrlst på oniåAet-ocn anlitas av de[t i'.T,'å,:Tril'år'#11'":;t!1,,,"#,f.,#å*i,'#,jX*J
mera rikhaltigt och rc9ll, betala -ut tiontånt

!,:-0_9!, I:!Zr. segal friii oå-"'1,n"a=asTiäe,, och pris_

Rådgivare för basaranordnare,
.!m --I'., !, ,4t!er en bok, som lg16 utgivits av osj.

,- 177,--

- - Nå, karr du säja varför de iute firins några skur-
matlamrner pi samma stille?

- Näi.
.: Hu, ha, ha - d,e' ä' ju ett r,en t h -e, vel'ja.
(Återigen plats för skrait.)
-- l!å, r'et du varför inte du själv är i h-e dåi,
- Nej, mirrsr nn.

- Ja, ha-ha, inte jag heller. Men annars hade clu
kunnat sagt att ilär är vi allihopi när vi är i kommissen.

(Plats för mycket skratt och instämmanilen.)
Sens moral av historien: Kärleken till fosterlands"

försvarskallet visar sig mera sällan hos menige man.

*

Att en våldsam galghumor cxisLerar inom liasärneruas
våggar, blottas bara genorn en lit,en historia lag nyligen
hörde berättas) men för vars sannfiirdighet jag ej törs håJla
vad. Förre regementsväbcln, igcnkänd ar. varje man tack
vare en nyckel kraftig nasus, r.isiterade a]ltid arrcstantelna
och lät dem, ,enligl instruktion, ta av hängslena innan rle
motades in i fängelsebåsen för att de cj skulle kunna
hånga sig rlärinne i något av sina svarta ögonblick. Bn
vacker eller ful dag harler emellertid en sta.ckars arrestant.

kurant för basarer.'r99'esslingg^Korrtvanu 
A.-IB.r Sthln.49 I(onnhamnstorg.

"- Fy fadren! Tji fikstålar!
(lnga kaffepengar.)

graferas o sodan opreras. den di_ a.
träpJuggen sitter 

- långI inno 'ron,

I- n om du har tust så ta lile
bondpermis cn qånq och halsa på
rnig här ir så [örbannal trisl

Heijsan \Vändligen
Fanjrrnkar OIsson.y

För dnl olrildadc, i rornani_sörlcr-
amerikanska ej hevandracle läsarerr
hiir. ör'orsji llning medrlelas på rn rr-
l:t,l dot iir rrilvrl rlörlirl.

lltt par småsaker:
Marr hal kornmil upp irnalsalerr

och urfordringen är viikstiilld. Avde l6 rnännen lrring r-arjo bord hartlo längsl npr sitta"nrlc änliqt uam-
mal. va-na få11, som nago"- ruli ien bcväringsskildring, sigolikr "små
portioner. Sedan clÄssa öch tle av
många händer tummatle kuskanberna
är inmundigade återstår ern stuncl
innan. det är klart för stig upp,'t'arfijr en historia medhinne.s.

-- ITör'rr. r'ar{ör sparkar inte J-n
Lroll ?

???
-- Jo, ser'u de finns inga planer i h_e I(Piats för skratt.)

luriill-[slnoHnlun
Utkommer dagligen.

lngen bör försumma
att läsa Sverges mest spridda social-

demokratiska tidning

Prenumeration i landsorten mottagee å
alla postkontor samt i Stockholm pr tel.

Riks-Tel 4457 - Sthlmstet. 68 68.
Billiga annonspriser.

(Forts. )
F<tlkkqletulerrt 191 ) t2
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NYNÄSHAMN

Fondaudelning.
Fastighetsaodelning.
Inftassoartdelning.

Notariataodelning.

&

en, vicekorpral förråsten, tagit svångrem närmast kroppen
och hångt sig i den i cellgallret.

Kalle i kroken, så kallades väbeln, tittar in i cellen
och .er ynglingen dingla i svångremmcn: En sån [usan!
Här tar man av dom hängslena och så hänger dom sig i
svångremmen för att förarga ,eD, och göra en besvärl

Nu nalkas slutet på ilet hela - det blir kul att ava
rnucl< fr'ån de'hir nysjobbet. skulle min vän, som speci.
aliserat sig på att rot'a (tala) romani såga. Vad-clet
betyder får ni nog veta viti någon beväringsutryckning om
lyckan är .god. Annars kanske de gör d,etsamma.

Lägg ner gevären ,och ta av paCkningarnal
Lediga !

I{öger och r,'änster om. marrrsch I
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Till Red,, ao Folkkalend'ern,

Frams forlag,

Stochholm' Sö,

Undertecknad föresldr hd'rmed föl'
jand.e dndringar och tillögg i Follt'

halendern:
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