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Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht.

Bud-siirrpet om l{,arl Liebknechts och Rosa Luxernburgs tl,r-
giska rli;c1 Lar självfallet hos alla revolutionära socialister och iångt
utanlör cleras kretsar väckt cljup sorg och smärta. Icke bloti dlir-
för att dessa }ialnratcr ej längre tilihor ile lcvanile, att cle så plöt.s-

ligt fallit ur ile intemationelia kämparnas krets. Nej, ilärpå va.-

vi dock beredcla" ty de hade själva frivilligt ställt sig för.rin
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Karl Liebknecht.
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sak i främsta lec1et, där död och fara hotade, och vi visste alltför
väl liksom c1e själva att deras liv varje dag stod på spe1. Säger icke

redan Eddan:

"Lång levnad ej ligger för hövclingen

ty vätdiga strider stunda'"

Icke av vidskeplig vörilnad för livet ti1l varje pris beklagar
vi våra vänners cic;d. Livet är det högsta, det heligaste 

- 
förkurr-

nar visserligen "humanisterna". Men det är en fadd och enfaldig

Iära. Jag finner intet stort och skönt i oxens eller svinets liv, icke

heller hos de människor, som blott genom en tillfallig naturens nyck

råkat att till utseendet skilja sig från dessa djurarter. Livet är i sig

själv varken ont eller gott, varken högt eller lågt 
- 

blott clet inne-

hå11, varmed det fylies, kan ge det något värcle. Mä,nniskooxen kan
jag inte vörda och älska; blott den tänkande och kämpande miiu-

niskan, människoanilen, är något högt och heligt. Men åven beträf-

fande sådana människor ges det värilen' högre än cleras fattiga liv,
deras fysiska jag, som ändå tiil sist ar dömt att ruttna i jorden

eller förbrännas till aska.

Ett värde av ilenna art ligger i det höga socialistiska iileai'

vi nämner proletariatets frigöre1se. Det snabba förverkiigan'Jet
av ilett.a, må}, som skulle medföra, att mänskligheten för fran-
tiden besparacles sådana förskräckligheter som vi upplevat unrl,i
de {yra blodsåren, är väl värt de i och för sig beklagiiga offcr
en världsrevolution kan kosta, är r'å1 värt ,att ge våra liv som il-
sats. Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg ägcle clenna iclcalitet,

denna hängivenhet f'ör sin sak, som diktaren krävt i cle berömrla

ordlen: " 
I

Om a1lt du gav förutum Jivet,

så vet, att du har intet givit.

Men vad som är ciet tragiska mecl Karl Liebknechts och Rosa

Luxemburgs clöcl, det är att de skulle mörclas icke av sina ocir ar-

betareklassens naturliga fiender utan atd c1e skulie falla sorn o{fer
för en s. k. socialistisk ,arbetareregering. Jag talar nu inte cm

cl.em, som utgjorde verktygen i detta blodsclrarna, eller om dem

som formelit står som anstiftarna. Faktum år cch förbiir" att ile

verkliga mördarna av Liebknecht och Rosa Luxemburg är clen nu-

varande tyska regeringen och det högersocialistiska parti, som gei:

cienna regering sitt stöcl. Det har sjunkit djupare än något annirt

4
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högersocialistiskt partL i världen 
- 

ju, jug undantar, fast mcil t-,'e-

kan, t. o. m. det svenska. Det har fullkomligt sålt sig åt fieu-
'clen. Det slot upp kring Kaiser 1914. Det beviljacle alla milliar-
derna åt det tyska erövringskriget. Det {örsvarade clet tyska över-
fallet på Belgien och Frankrikc, gillade clet tyska unclervatteus-
båtskriget icke blott mot clen s. k. fienden utan mot neutralzr, mr.rt

kvinnor och barn, det godkände den ,skäncl1iga vålclsfreclen i lJrcs';-
Litovsk, välsignade clen tyska böclelsexpeclitionen til1 Finlanrl, ,;.

s. v. 
- 

med ett orcl: det har under detta krig ej förckommit något
brott nog lågt och avskyvärt att icke godkännas av cletta parti,
som Branting nu håller på att försona sig meii nere i Berlin. I
d et längsta bekämp'aL1c detta larti ilen 'annalhancle revolutionen.
Scheidemann ingick i 'regeringen for att rädcla kejsareil ocrh siilia
avväncla clcn hotancle folkstormen. Ännu några få timrnar innarr
revolutionen bröt ut gjorile clessa högersocialister a1lt {ör att fijr-
hlnclra clen. Seclan revolutionen trots dem blev en verklighet sökie
cie mecl alla medel beröva massorna dess frukter. Når t1e oav-
hängiga och Spartacus, som varit revolutionens organisatörer, ville
driva clcn vidare från att var.a blott en yttre politisk regimfi;r-
ändring till att få en genomgripancle social karaktär 

- 
ilå förcna,1e

sig högersocialistelna mecl de borgerJiga, väpnacle ilessa och kal-
iade clarjamte in kontrarevolutionära fronttrupper för att slå ne..l

c1e "upproriska" arbetarna. Sannerligen Liebhnecht har rä.tt, när
han i iien sista artikel som finnes av hans hancl i Die Rothe lr'ahno

säger, att värklen aldrig sett såclana Juclas sonr de-"sa, vilka cj bloLt
forrått sitt heligaste utan också mecl egna häncier slrj,kat clet pri

korset. Den fransha bourgeoisin måste taga t1em. sorn slaktaLic

arbet'arna i Paris i juni 1848 och maj 18?1, ur sina egnzr lecl. l-)rn,

tyska bourgeoisin behöver ej anstr.lnga sig själv; "socialclemokrir-
ter" utför clet smutsigt-föraktliga, det bioiligt-fega verkct; t'lerirs

Cavagnac, ileras Gallifet heter Noske, ,d.en "tyske arbetaren".
tr rädsla för Spartacus våxancle makt och för att söka i tiri

förinta den, framprovoceraiLe regeri.ngen iLern kamp som c.lessa vec-

kor pågått i Berlin, ]iksom den förut lrovoceratle strirlerna clr-'n

6 och clen 24 clecember. Regeringen sökte med våld avlägsna po1i.s-

presiclenten Eichhorn, viiken som oavhängig var clen en nagel i
ögat och obekvärn f ör cless hontrarevolutionära syften. Dcn i--o-

stcn ville man nu besi.itta mecl cn högelsocialist. Det r.'ar en ir,. -

ilerssali för de revolutionära arbetarna att ltevara clenna lrositiol.
Detta gäl1c'[e kampen 

- 
alltså intet an{all {rån Spartacus' sicla
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lör alt 15't'ka l ill sig maklerr' IJet Irelor tvärlonL ullryckligen i

dess progl.am: "Spartacusf örbunclet skall aldrig riå annat sätt

övertaga regeringsmakten än genom den klara, otvetydiga viljan

hos prolbtä massornas stora flertal i hela Tysklancl, icke på an-

nat sä.tt än i kraft av cleras merlvetna anslutning tiil spartacrs-

förbundets synpunkter, mål och kampmetodel'" -- Kampen var

så1unda en ren försvarskamp från de revolutionära arhetarnas

siil,a rnot rr:geringens {örsi;k att leda revolutionen baklänges. I
denna stricls första fas, som nu är till ånila, har det revolutionära

proletariatet tiils viclare biivit slaget ,av den sanfallda övermak-

ten av högersocialister. Ilindenburgstrupper och vitgarclister -
och i rtrenna kamp frjll som iless äcllastr: offer cle två kämpar, vil-
kas minne vi här ägnar vår hyllning.

lVlen de föll ic,ke i öppen strid utan för fega lönnnörclari:s

koh,slag och hulor bakifrån. Tfar får arhetareklassen lära sig,

huruilan borgerlig terror är, den grymmaste och fegaste råhet'

-qorn vårlclcn skåclat. Här har r,åra humanister ett rikt fäit för siu

verksairhetsiystnad. Må de söka göra människor av rlessa djävlar,

clessa "maftliga" banditer som b,akifrån med hOjda bösskolvar vågar

-oig prl en ensam, viirnlös, t. o. m. lytt kvinna och sedlan sIår eller

trampar henne tiI1 döds, och som på liknande hjaltemorligt sätt

rnörclar Iiari Liebknecht. Det är lögn att Lieblinecht sökte f1y och

ntt han clarför sköts. Ett ögonvittne h,ar i "Freiheit" skildrat hur

c1ådet gick till, och det råcler därfOr intet som hä1st tvivel om att

vi här liksom ifråga om Rosa Luxemberg har att göra merl ett

fu1lt planlagt lönnmoril på den ty'ska frihetens ylpersta hjaltar.

Den borgerliga terrorn har '[rär I'isat sitt blotliga och fasaväckancle

ansikte i al1 dess barbariska hemshhet. Ocli måirk, att den här

utövades mot personel. som sjä,h'a så långt ifrån var principiella

terrorister. a1,t cle,tYiirtom vj11e unilviha bloilsutgjutelse. Rosa

Luxerrbrlrg harlo i {örsta numret av Die Rothe Fahne skrivit en

rirtikel ftir dijclsstraffets avskaffanrle och lintlring i {ängelseför-

hrillanclena (hon harle uncler sin fangelscticl ..r11i1 in-spärracl sam-

man merl prostituerarle och andra av klassamhällets bektragansvä,rila

offer, och clessa stackars mäirniskor viile hon nu forhjal}a till ett

c]rägligare ilcle.) Ocli i Spartacusförbunclets egct program heter c'[et:

"I c1e borgerliga revolutionerna var blodsutgjutelse. tlttot, po-

litiska mord clet oumbärllgn valnet i hirirt'len pri cle uirl:stigancle

klasserna"
I)en lroletä.ra revolutionen behöl'er {ör sina måi ingen torror'
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crlen hatar och avskrl,-r miinrriskomör.danclet. l)en behöver icke cletta
kampmeclel. emeil'an C.en icke bek:impar inclivider 'tan institutio-
ner, emeclan den icke träder irr pii arenarr rnerl naiva illusioner, vil-
kas krossande den skuile ha att blbcligt hämnas. Den är'inget f'ör-
tviviat försök av en minoritet att med vrilil omdana världen efter
sitt ideal,'utan en aktion av folkets stora millionmassor. sorn är
kallade att f;'lln en historisk mission och omsätta den 'lristoriska,

nödvändigheten i hanciling."
Så tiinhtc ooJr si<r,cv dessa i:cvoiutiorriir.a srriali;rl.ei'. r,ilha r-is-

serligcn på grunrl av borgariilasi-iens viipnadc lij;:sr-,ar liiir sina i,li-
vilegiel anstig neclborgariiiiget oundvikligt ocii strrjvarii' till prole-
taliatets rliktatur n-ren ilock 'iilc nå shorrsarnmasl, rniijliga formci- i
clenna stri,.l, som giillcle rJe-f kapitalisti-.ira -c1-.rtenle.i. cj per.roneiiia.
När borgarklassen sroin St. Dagbl:s 'rlslrc' korre:,1onilrnl. ll-
tryclier sig 

- 
är "allmiint beliiten" rnccL Liel.lllnccirts och Rlsa

Luxemburgs döcl och tiilvitar: clern att ii:r inilit ollor {ijr tle rnctt;"
cler de sjä1vn fiirorclat j l<lasskarijlen, så iir rl-.i'ra cir grov crh rnoii-
veten 1i;gn: ingeldera arr clem l'iar fijrorclat liinnnorcl i princiir.
ännu rriirrrlrl i rlen barbariska {o.-m som ilet hiir }raft -, clet är
tvärtcm en del, bolgrirliga. snmhiillets sköna frukt, och tlen vilcla
m,iinnislioii,i.argl:ic1.jcu r,irl r'less ar',*rnalianiie är etf pril,ilegium, för-
behåilet rlcri borgerliga kultu::priissrt.

IIår är icke möjiigt att skildra Liebkneclrts ot.h Rosa l,rlxern-
burgs historia 

- 
det vore att ge ett avsnitt av ilet tyska partiets

och Internationalens historia uncler clc senaste 15 ä 20 åren. Blott
med några få ord vill jag försöka en karaktäristik av cleras irer.-
soner och deras verk.

Rosa LuxembLrrg 
- 

rlen liila iivliga polska juclinnan 
- 

var
ett undervcrk av teoretisk och poiitisk begåvning, en kvinna av
ilet sällsynta slag som det enclast föiles en gång på århunclraclet,
och knappast ens clet. Ilennes stora. verk om "Ka.pitalets acrkumu-
lation" ställer henne i främsta ledet av samtida marxistiska na{
tionalekonomer, ja som kanske c'[en a,llra mest betydancle av Karl
Marx' vetenskapliga arvtagare i vår ticl. Men hos ilen "röc1a Rosa"

- som,hennes populära namn var 
- 

fanns ej blott tlen rljupa ocir
mångsicliga kuh-"kapens styrka och ilen socialistjska tankens blän-
clande klarhet, som skapar cn stor teoletiker, utan och clen själeii-u
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eld ocli viljans stål som oemotståndligt driver till handling. Si
blev Rosa Luxemburg ej end'ast tänkaren, som ser och förstår varl
som sker, utan ock handlingsmänniska som skapar nytt, politiker
och agitator, en aktiv kämpe i den proletära klasskampens led.
När man nu blickar tillbaka på hennes verksamhet inom det tyska
partiet ocir inom Internationalen 

- 
ty hon har haft internationell

betyclelse och ej minst på de internationella kongresserna spe-
lade hon en framskjutcn roll 

- 
måste man beunilra hennes geniala

klarsynthet ocli den djarva revolutionära anda, som alltid prägiacle
hennes uppträdancle.. Mycket hade varit annorlunda, om dcn tyska
socialdemokratiri hade fölit den linie, som hon rekommenderacle
partiet redan 1905 omeclelbart efter den ryska revolutionen. Hon
framiröli då, att det vore på tiden att övergå från rlen enbart-parla-
mentariska verksamheten ti1l användanilet ävon av utomparlamen-
tariska kampmedel, niirmast i den lolitiska mass-sträjkens form.
"Den tidl iir kommen". yttrade hon, "som våra stora mästare
Marx och Engel-" fömtsctt, ilå evolutionen slår om i revolution."
I tal och skrifi fortsatte hon denna prop'agancla 

- 
tyvärr utan att

nå tillriicklig anslutning; clen tyska socialclemohratin var reilan
alltför revisjoniserad och byråkratiserad. T. o. m. mot Kautsky
haclc Rosa Luxedburg hårda duster att utkämla 

- 
man minnes

från 1910 ilen intressanta polemiken i Neue Zeit över mass'aktio-
nen. Kautsk;, var redan då på flykt från clen revoluticnära so-
cialismen och företrädltle, ehuru ännu skrudande sig i marxistisk
mantel. den gråaste och flackaste opportunism. När världskriget
brijt ut var hon självklart rnot den förrädiska hållning. maioritets-
socialisterna intog. och i ticlskriften "Die Internationale" varav al-
ilrig rnor iin ett nummer tillats utkomma, angrep hon våldsamt de-
ras sharnlig,;a svck mot fnterri,ationalens principer. De makthavan-
r1e i T;rsklruril fann denna hennes trrolraganala så vådlig för den ka-
pitali-stiska statens säkerhet. att hon 

- 
ehuru man ej kunde döm,a

hennc för något brott i iuridisk mening 
- 

jnsattes i förvarings-
fängelsl; det r-ar f. ö. ej fc;rsta gången hon hedracles meil denna
utrnijlkclse. T)är satt hon fången till revolutionens utbrott 

- 
då

gar.s 'hon lri för att efter få veckor mörclas av högersocialisterna.
Kaiser var en humanist i järnförelse med Scheidemännen!

Kari Iriebknecht var även han en rnan av cljup och omfattande
bilrlnirre 

- 
tloktor i iuridik och statsvetenskap. Son av gamle

Wilhelm Liebhnecht, som på 70-. 80- och 90-talet jämte Bebel var
rlen t-r,ska socialrlcnrokratins Iedare, hacle han socialismen i bloitet
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coh redan som ung stuCent gjorile han sig bemärkt genom sin ener_
giska djarva propaganila i de socialistiska ideeroa. t;anst. Lång"t
f'öre världskriget stod han i förgrunilen bland den internationelln
socialismens stora gestalter. Som [Ingilomsinternationalens förste
organisatör blev hans namn en fana för den proletäriska ungdomen
i alla lancl. som antimilitarist har han varit banbrytare 

- 
haos

redan 1906 utgivna åtalade bok "Militarism och antimilitarism"
är ett stanclardlverk i den internationela antimilitaristiska litte-
raturen. som ledamot av preussiska lantcragen och tyska riksda-
gen förde han en oavbruten kamp mot det kapitalistiska samhäl-
let och aiia iless skamlös'a orättvisor. Men hans största insatser för
mänsklighetens sak har dock strcett uncler världskriget. rlan var
dcn lörste och den ende. som i rtec. i91-t djärvdes rösla mot krigs-
kreiliten och inför hela världen anklaga de tyska makthavarna för
deras skuld i det stora folkslaktandet. Kampen mot kriget, en
gång bc;rjad, fortsatte han med övermänskrig energi och otheilig-
het. utskrattacl och nedklubbad i parlamentet vädjade han till ga-
tan, till folket sjalvt. "sänk vapnen! vänd dem mot edra krass-
fienrler !" 

- 
så löcl hans ryktbara paroil tilr soldaterna reclan

1915' under signaturen spartacus 
- 

den inteiligente och djärve
slaven, som år ?3 före Kristus ledde det stora slavupproret i Rorn

- utsände han sina ljungande upprop mot kriget. r tal och skrift
m,anade han till urpror mot regeringen. x'iir denna modiga kamir
utstöttes han ur sitt parti och dömdes av regeringens cromstolar
till mer än 4 års tukthus. Det var ändock ett milt straff i jämfö-
relse meil vad clen nuvarancle regeringens hejdukar har beskält
honom. Hans lik ställde mördarna först in i ett bårhus som ',obe_
kant perscn". r folkens och frihetens historia skail Karr Lieb-
knecht icke vara någon obehant person! r mänsklighetens minne
har han liksom Rosa Luxemburg byggt sig en evig ärestod, som
inga lönnmörclare kan beröva honom. Deras kamp har varit ljuset
mot mörkret' ariel mot caliban, kurturen mot barbariet, människo-
anrlen mot materien, vars slav hon hittills varit men som socialismen
vill frigrira henne ifrån. r denna mening kan vi säga med Nietz-
sche att "människan ännu blott är en lina. knuten mellan djur och
överrmänniska 

- en lina över en avgrund". och på de tappra käm-
parnas gravar vili vi rista Zaralhustras sköna oril: ,,Jag 

äIskar
dem, ai,lha iclre först bortom stjrirnorna söher ett shtit att gf, under
och oara offer utan offrar si,g åt lorilen, att en gång jo,rd,en ntå
r arrl n öa crm en n is k an s."



19191

Våra fiender bedrager sig grymt, om de tror att Spartacusrö_
relsen, ilen revolutionära socialismen, är dräpt med cless t,rii.rir:
fråmsta bandrförare. Ack nej, den skall växa sig så mycket st,ar-
kare genom martyrernas blocl, och ur ileras aska skall ilet uppsta
hämnare att fullfolja deras verk. \Tederraget är brott tiltfarfigt.
Två dagar före sin död skrev Rosa Luxemburg i Rotrre Fahne rie
minnesvärda orden, att revolutionen är den encla forra a'kr,ig, tlär
den slutliga segern 

- 
6sh cretta är revolutionens särsriilda ho..i',.g

- blott k'an förbereclas genom en racl ned.erlag. och ]ro' tiirropacle
kontrarevolutionärerna :

"Orclning härskar i Berlin',. Ah, ni clumura br;cllarl Er
ning" är bygs,l på sancl. Revolutionen skall reclan i morson
hotancle resa sig i hc;jclen ocii till er skräck mecl tordönstanJa
Ja,g aar, lag tir, jag shall aara!

"or, i-
åti r'

rop;i:

och Karl Liebknecbt shrev clagen eft,el i e' ai.tikel, lriLrr.icer.,rrl
T r o t s a i i t, dessa härliga orrl rnot dern. sorn föikun'arre att spar-
t'acus vore J:esegrad, orcl som i lika hög gratl karaktäriserar harrs
egen eldsjäi som den rörelse, rran företrädiie. ord mecr 'ilka ,iasvill sluta denna fattiga minnesr.una:

"spartacus 
- det betycrer erd och ande, det betyder sjär oolr

hjärta, ilet betytler vilja och liandring till proletariateis rer,åutior.
slrartacus, det betyder all nöcr och lyckorängtan, arl kamirbe-
slutsamhet hos det klassmedvetna prot".turiut.i. ir#"*,u a,,t
betyder socialism och världsrevolution.

Ännu år den tyska 'arbetareklassens G.rgataväg icke tilr antla

- 
men förlossningens dag narkas. Domed.agen {or Ebert-Scheicre-

mann-Noske oeh för de kapitalistiska makth'åväre: som än'' dör-jer sig bakom dem. Himmelshögt slår händelsernas vågor _ r.i
år vana vid att slungas från toppen ned i djupet. Men årt skepp
går sin raka kurs fast och stolt därigenom fram till målet.

Och även om vi då icke lever, när det är nått _* leva skall
vårt prograrn, det skall behär.ska cren förrossacle mänskligheten.
Trots allt!

uniler clånet av det murlrande ekonomiska sammanbrottet
skall cle ännu sovancle proietärskarorn'a vakna som vid den vtter-
sta ilomens basuner, och liken av cle mörtlacle kämparna skall up1_,_
stå och krär'a räkenskap av de skuldberastade. r dag ännu vulka-
uens unilerjordiska muller 

- 
i morgon skal1 den bryta ut och be-

grava ilem alla i g)odanile aska och lavaströmmar.,,
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EN HÄLSNINC FRÅN RYSSLAND
En i dagarna {rån Ryssland återvänd svensk zimmerwalcra'eha' medfört ovanstäende senaste fotografi av vår avhå*na ,y*i.up.artikamrat angelica, Balab anova, Zimi.erwald-rnfu rnationalen,s ni-tiska sekreterare. F. n. är hon genom svenska regeringens på en-tentekapitalets befia'ning igånlsatta b"ytriog med arbetarna.sRyssland urståncrsatt att återvanda tiir sverge och härifrån redarnternationella sociaristiska r(ornmi..iooeo. arbete, men rr,on säncleralla svenska zimmerwalilare sin hjar'iga hälsning o"f, *udrrg ,,r,hålla ut i kampen för vå,ra 

'ögu 
..rro'lotionära iiieai. vartill vifogar en varm häisning tillbaka från hela det revolutiorraru S,r.rg.till Balabanova och alla rysira kr-r*t." .umt till hennc ett.in'er_ligt: väIkornmen snarast återl
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JORDBRUKSKOOPERATION
Av ALFRED KAMPE

Medeltida svensk bondstuga'

I.

TORVANS MAKT.

I en liten skri{t"{, sorl} utkom nyligen. skisserades i ko|ta drag

clet arbetande lant{olkets historiska utveckling genom århundra-

ilena, iless rnestarlels fruktlösa lörsök, ända intill sena tiiler' att

förbättra sina levnaclsvillkor uncler kampen mot en övermäktig, ailt

uplrslukande överkiass. som först {ram mot gränsen av våra ilagar

slåppt några av sina självtagna eller av konungarna beviljade pri-

vilcgier, churu ättlingarna iinnu rnecl fideikomiss- e1ler annan alvs-

rätt sorn småkonuilgar }ä.rska över väliliga arealer av lanrlets jord'

Eirvisa som blocliglar hänga de fast vid alvttrrvanr som inga före-

stiillningar om social rättvisa kunna förmå clem att beskära' och

hiinvisa r:nc'last sjiilr..rnedvr:tet till Svcrges Rikcs Lag, soril {i'edar

dcras rättigheter och stöder ileras anspråk'

* Kämpe: Samhällets Iörtrarnpade, tr-rams förlag' Stockholnt
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Ner de egendorns- och jorcllösa någon gång litet starkare än
som överensstämrner mecl gocl ton höja sin röst i clemokratiens ilyr-
tidssamhäIle och kräva jämnare fordelning av håvorna, skria dessa
privilegierade på herregårdar och bruksdomäner, att bondens jorcr

- ett hänt vainummer sedan årtionden -- står i fara; och strax
bildas av ett antal smä*e jordägare en gastande klack, tilr vilken
riksdag och regering " i rättvisans namn" äro nödsakade taga rrän-
syn. De demokratiska partierna, som frukta att förlora- nägra
röster vicl valet eller möjligen ett elrer annat mandat i riksdagen.
loka bortförklara programmel,s föreskriftcr, och skylla på miss-
förstånd. Då kan goclsägalen åter puppa in sig titi nasia gång,
och i lugn och ro inkassera arrenden elrer dags'erken av bönder
och torpare. så har det gått til under ett par tre årtionden, sedan
arbetarklassen begynte vakna här i landet, och gör så ännu i dag.

Men därigenom fortfar arbetaren att 'ara lika egenclomslös,
lika jordfattig, som han var så långt tiilbaka .o- un,r., trärtiden.
Ifan kan, som då. i bästa fall få arrenclera ett torp eller en gårcl
men något eget, varav han kan clraga hela inkomsten _ aldrig.
Det måste allticl finnas er ägare i en eller annan skepnad, som skail
ha tioncle, bakom. sridart föc1er missmod och tröttnad vicl arbetet,
lielst som det stiir-qta antalet aldrig når så lå'gt som tilr clet egna,
utan tvingas att taga torp ellcr stat. För clem har lir.et föga. av
värd,e att bjuda 

- 
om man ens kan påvisa något.

Men likväl lever kärreken tilr jorden hos a1ra, tilr och merl
hos torpardrängen eiler stataren, som på husbonrlens åker får ar-
beta för en ringa pen'ing. Hans traktan står stäncrigt tilr att
göra rlet bästa av sin gärning, och då skijrden står irodig och
vasstät efter ha's arbete" gläcles han mecl husbonclen, erroru rrurrs
inkomst icke är större *nder goda än då1iga år, och då missväxt
kommer, sörjer han. Hirn vå,rclar kreaturen, som \rore de hans egna,
och de arbetsök, han lic;r för'vagn, plog eller harv. kallar han
"mina". De äro hans ögolstenar.

- 
När jag blir min egen, skall jag }a det så ocb så, säger

han 
- 

rie,t "egna" le'er aliticl i clrömmcn 
- och man kan {å

honom a1t rned naiv uppriktigliet uflägga, hur han skall styra och
ställa, cch just cläri yttrar sig hans brinnanrle kärrek till jorden,
ty den iir det, -.om lochar. Han uppger. strängt taget, alclrig hop,
pet att kunna b1i boncle. närom drömmer rran sovanile .o* ,rukurr.
rlans irleal är ett mindre hernma' med tre, fyra kor, en häst eller
ett par; om jorrlen är styv och trögköril. ett par oxar. Men nä.r
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den omutliga kärleken kommer, viljan till fortplantning och nytt
liv 

- 
och clen levcr lika brinnancle i clräng- som löjtnantshjartair

- 
omläggas ej sällan de ideella värilena, så han stannar för +rtr

torp, ifall icke pengarna räcka längre, eller i värsta fall en back-
stuga med litet jorrl. Men stenigast är vägen ti[] statalbarack,rn.

Så ljust ler framticlen och rnöjligheterna mot ungilomen, som
likväl s'art varsnar, att luften lyste ailtför beclårancle li1å fram-
I'ör arrenclegårclens eltrer torl;stugans dörr: ett rent och oförfalskat
arbetsslaveri bjöds i stället. I)en alit oförvägnare jordägaren, sonr
mecl avuiicl iakttagit arbei.sresultatet, pressaclc med öka,ile 'tlag'r.och vici sämre skördar blev arr..ncleutgiften, antingen de* skulle:
utgöras rnecl penniirgar eiler i dagsver)<en och in natura, till eir
fr*ktansvä,rcl brircla {i' i'nehavaic'. lJir korr ieilan oc}i flyttnings-
lusten. En clol gick ti1lbal,a tjli statstugan liiir att få dct lugnarr-..
Mr n llinglan liil ,lct r grrn .jr'rr!omrr,lrl. r,rr.rr irrg, n mera iirr irrnc-
havaren hade rättighct att clraga nvtta. r-nr lika brin'anrlrr. Det
hjalpte iclie rnotgångar och mj-qstriistanckr resultat: jorden lockade
lika ornutligi.

I{u är det crnellerticl ioke tnclast pii lnnclsbygrlen mau Jian
spåra ilenna furaanzs m,akt: clen har ävel starkt rot{äste ltland in-
dustriens och städernas arberlali,. Ett stort antal bland dem iir vis-
serligen upprräxt vid jorclen, vid herrgårclen eller i torlrstugan.
men man kan heller icire frånkänna de infödda -qtarlsarbetarna
känsla för naturen. De foija vitligt sina larri;bygilsfiiclila kamra-
ter till kol'onitråidgårclarna, clet moilerna uttrycket för inilustriarbe-
tarnas jordkärlek, paracl mecl behovet att under vitlriga tder mecl
odlingsa.rbetet utöka alltför knappn inkomster. fndustriarbetaren
of{rar rned andra orcl hela sin sornmarfritid åt samhä1let, som icke
ger honom tiilräckligt stcr jnkomst att kunna leva på. Men man
får heller icke bortse från lantvistelsens 1ocke1se, kärleken till jor-
den icke minst, som kommer järn- och textilarbetare att drörnrna
som barn om blommor, trädgårclar och clignarrde åkerfäit, med
obegränsad tillgång för alla. I[är ser man på jorden mera kollek-
tivt, icke så snävt indiviclualistiskt som blancl landsbygdens ar-
betare. Det är fachföreningsrörelscns fOrtjanst.

Men även ]ros staclsarbetaren är egenclomsbegreppet nedärvt.
Ett utslag cIärav iir de runt kring stadssamhällena uppväxancle
egnahemskolonierna, med större eller smärre tillhorande jordarea,-
1er. De är ofta lika estetiskt osmakliga. som ekonomiskt förclärv-
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liga, men omfattas likväI med omtanke och levande intresse av in-
nehavarna, som däruti finua ett surrogat f'ör. den jorcrkärlek. so'i
clrir''er dem att söka fristad utom stacren,s stenhusväggar. Då denna
rörelse i allmänhet lecles av borgerliga vänstermän, taga även mecl-
lemmarna lätt intryck därav, och därför kan ma,n konstastera, att
egnahernsinnehavarna kring inclustriorterna mestadels äro myckei;
ijumma sociauste:r. ne ha kanhända en gång rnecl riv och rnst
deltagit i rörelsen, för' att vinna iigonblickliga ftirderar, men då
det icke gått tilträckligt fort framåt, ha cle helt .väntat tappat
arbetslusten på området och kastat sig in på ett annat. rrustrun,
som icke sällan är konsr:rvati' till naturen, därför att hon räser
notiser och annonser i stockholms-Titrningen elrer cress veclerlikar
i landsorten, framtar ett egnahemsprospekt ocir rägger 

'ncler 
man-

nens ögon 
- och efter några dagars studium därav befinner han

sig på viig till d:r adrian Molin eiler något an'at småbruks-
och egnahemsorakel för .att få tak över huvuilet. Trusfadern vak-
irar därefter sälian ur egnahemsyran förrän protesterade värlar och
upp-sngd' lån beg5rnna nedrasa från himren. Men då är det oftastför sent att r-inria riittelse. rlans jorddröm har blivit betänkrigt
tubbad, rnen frirsvinn.r likr,är icke. Nu blicrrar han oavlåfligt
{ramåt mot ilen oup'nåeriga dag, då han skal vara skurclfri.
socialisnen ocit uiil,ståndet f ör alla, som innefattas dari, har fått
tara för Iä,'ge scilan. Han har brivit god riberal borgare eiler in-
ilifferent egn.hemsbyggare, som mecl frejcligt ,rrod L* geväret i
hanil och går mot cle röda, i Finrand. Hans jordkarrekl fostracl
och'tbildad på egen iran,l, har rrriril. lronom till clenna, våindpunkt.

l'ikadant är clet 
'red 

triidgårclskoronisterna. Ma' finne.r ickc
blancl clem miinga färgäkta socialister. De ira varit det n:ist'n
alla, om man unilantager polishonstapiar och srnåriandiare, rnen
clc ha i allmiirrhel, 

- 
naturligtvis ured lJrsande unclantag _ läm_

'at rörelser fiör länge secrzrn erier stå som passiva i flocken. Ilet
kan clai'fc;r ifr'ågasättas, om träclgårdskoroniidön, Lncrer nu'arancrr:
former. l)i)r -qtödjas ar- socialismcir. E' dcl av rless kla.ssiska förfat-
tare, som Frieclric,h Engels m. fr.. har också stäilt sig r.tirekt fient
liga till rlyljlu fiiretrrg. Dc ha {rarnhåItit. att ilet 

-är 
genom ili,t

allrnänna i.is-s'ii.iet. rnassorna skola drivas att på kia,sskanpsg'*rl
söka upirnri l;ättrr: förhåiiancle'. Genom rättnader i ekonni.,isr.t
liänseencle - och iroloniocrlingen ar,-ser vär närmast desamma 

--"iappas lätt klasskänslan. Man förlorar g.nom clen cgna, obetydriua
vinni'gen entusiasme' och kamprusten. 

"så slår ma' sig nöjd på c'
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hacka och lämnar framtjdsmåiet ur sikter. Dessutom skall vilodlagcn

- 
f'ör att ,ialri bibiiskt 

- 
helgas ,lör sitt attdamäl: ai,lon.

I[är är icke mbningen att {ör kontant unclerskriva ile gamla
kiassikernas uppfattling, eller varna för egnahems- eller koloni-
träclgålcl-srölelserna. {astärr faktum l,onsla.terats. Deras r-ippgrft är
ingaluncla obetycllig uniler nuvarancle samhällsformer, särskilt den
sistnämnilas, fastän -sociiilismen kolrumperas c1ärigenom 

- 
och clet

veta d.e understödjancle borgarna. Sägas måste också, att åtskilliea
goda, partivännel även finnas blanci hopen. lleras antal är emel-
Ierticl alltlör iitet fcir att cle skullt. kunna inverka på miingdi:n.

Men jcrdkarleken lever lika brinnancle varm hos alla, ehuru
den latt råkar på reaktionära zr.vviigar, när icke socialismens 1äror
befruktat arbetet. IJet skall icke gå 1ängre att tillbakahålla Ce

fattiga och egenclomslösa {rån clelahiighet i jorriglarljen, rieras krav
ljuda allt högre och irögre, och rlärför rnå,ste ovillkorligen på-
finnas såclana former, att stataren -.iiväl som torparen cch indu-
då skall man kunna tala om riiitvisa cch samhällssolirlaritet. Men
striarbetaren. (så många som vilja) kunna säga och känna, att de

ha rätt och c'lci i clenna stora heihet, som kallas uår moder. Först
aldrig fi;rr.

II.
jo RDBRU KS KOOPnRATTON EN.

Men vägen dit ar lång"
Många försök ha gjorts ocli många id6er omsatts, men iirnu

har man ickc lunnit clen rätta: socialismens är ännu frir ung eller
för oförsökt, säger man. -Man står inför ett 1rroblem, som synes
olösligt, men likväI måste lijsas: jorclens liåvor åt alla. Ilct iir kviu-
tessensen i framticlens sociala religion.

Hur gocisägare och kapita,lister tänka sig jordarbetarefrågans
iösning, ira li irel1. uyligen halt eit allt{ör påtagligt bevis på ge-

nom Sr-enslia lantbrukssällskapets utredning ocir förslag. Det år
ett av cie [ör jorclägareviilclet rnesi karaktäristiska dokument, rnan
giirna hal tiinka sig: ctt ofairstånclrts och tvångsynthetens manifest.
f en tici, nrir revoluticnens llachla {lammar över viirlden, söka }l:r-
rarna. som sjtta i dirnna föramling, skaff'a sig billig och jorclbun-
r'[en arbctslilalt genorn att infla;ra ett slags stattoriraresystern, som i
grriniL cch boiicn icke skulie frira till annat än ,Maskerad li,uegen-

sfuap. Förslaget är icke nytt, såscm många tro. Det är utdömt
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för {lera årtionclen l,illbaka, därfor att det ledde titi fuilstä'digt
slaveri. Nu skail det åtcrin{öras, om ved.erbörancie få irållas 

-och de tyska junkrarna, ha föregått mecl gott exempel. I num-
mer 48 av "Der Sozialist" för 1918 påvisar närnligen Karl }la-
schioni i en synnerligen läsvär$ artikel: "sozialis'rus uncl Land-
wirtscha.ft", att de tyska jordägar11a genor' likvär'da l<.lonisi,t-
tionsåtgårder hoppas kunna behåtla arbetarna virl jordern. Lant-
arbetalen skulle bredvid clci egentliga förr'älr,sarbetet ciri.ia rtt
eget litet jordbruk. I motsats iill våra gorl-såigares projekt skulle
kommunen träda emelLar sonl jord.dcnator. "Men," tillagger for-
fattaren, "clenna småJ.rruksrörelse (Pachtsiecliung) liar ingentinp;
meil socialismen att göra" 

- och iLetsamma måste vi också säga
orn Svenska Lantbrukssällskapets sl,attorparirlö, som vi c1ärför .,:-

dan från borjan slänga på sopkasten.
Nu torcle vi emellertid bora utgå ifiriin .att icke alla niiinm-

skor kunna dri'a egna jo'clb*rk eftlr småb'uks- elier lrerlrnarrs-
iigaremiinster:. Tlänlitr iir vtir .jcrclarea l otillräcklig och jl.lkst.c-
ken i -qtänr1ig öhnng. I!t1. ganska enkelt räkneproblem kunde ,;u
beskecl hiircrn 

- 
o(,h dcssutom skuiie clet vara föga lyckligt ur

folk{ör:sörjnings',synpunkt, om alla större jordegenclomar sri'clerirlott-
rades till snärre. r.ilha senarr aldrig ,kunra uppnå cien intensitet i
clriften el1er i avkastningsväg ge så mycket, som ett väI skött större.
Men clärmec'l är icke sagt att småbruken skola unclanröcljas. Änej,
c1e kunde giiina leva, till och m.er1 på siä)vägancie gruncl, tilis cle

konkurreras ut av dr,t koopera!,i,oa ttrift,en, o.h clär'igenom 
'örlgess1uta" sig tiil clensamma. Dei iir också tle1 1.;'ska Sirirrtacus-prograr-

mcis tankegång.
r(r'istiden, i vilken vi levt saclan fyra iir. har lrots cle oerlör,iir,

prövningarna, de myckna erJ'arenheterna cnL clet kapitalistiska och
imperialistiska förfallet, lärt mänskligheten åtskilligt även på an-
clra områclen 

- blancl annat. att ett irtensivare jordlrruk är nöri-
vä'digt frir r-ärlclsförsörjniirge'. strängt tagrt ha,r intet krigrfti-
rande ellr:r neutralt lanc'l kunnat fc;rscilja -cig s-,iiilr.t 

- 
tilI och med

i Fiire'ta -stat.rra. bröilianriet framför anrira (vissa stater i Syrl-
amerilia undantagna), 1'a rlassorna s'ul1it ,,clr }ade ickc od-
lingsarcalcrna utökat-s. icke minst iros os-". skulle bt{c1k'ingarrra,
{akl,isht till stora delar fått genomgå oerhiircla sviiltirrövningirr.
Ett stort antal *ränniskor skulle tvivelsutan av bri-*t f'ått nedstiga
{ör' tirligt tre al'ar uncl.lr jorden; och cklri cpirlemi. som fr.jr: niir-
varande uncler iramn av Spanska sjuhan gör sitt segertåg q'cli{}m

llt



i

1919
tr)

världen, har tvi'elsutan 'u'nit sina rikastc lagrar i bristens Lro-
ningar. Döilslistorna viil regementcna visa, att arbetare till 95
procent fått skatta åt förgängelsen, orrh de'na klass licler givet'is
mest av clen otillräckliga näringen. Därfi;r stäiler framl;iden den
uppgiften [ör oss: oclla intensivare oc]r för'uftigare och skörda
omsorgsfullare. rntetclera har tillhorl; smtl- eller ircmmansägare-
brukens starkaste sidor, om ä-n lysande undantag finnas.

r åtskilliga ilelar av vårt land har m.n hösten lglg mecl clgss
s)'nnerligen dåliga bärgningsväder kunnat iakttaga, hur vårclslöst
man gått ti1l väga, särshilt på herre- och större b,onilgårcrar, där ma'
tr:rr för vana att, även om ar'betskraft finns att tillgå, icke hålla til1
räckligt många armar vid jorden. Sädtn var hopslängd i öppna
skylar, upphängdes på gärdesgårdar eller helt enkelt kvarlåg på
sträng efter maskinen. Stora mängder förforos c1ärige'on:r, c1ärfc;r
att man icke iakttog samma pietetsfulla orntä']isamhet, sorn karak-
täriserar Danmarks lantbruk. l{en när man inför sådana exempel
ändå vågar 1årrisa, hur olika det sk'lie ställa sig mecr kooperativt
jordbruk, ler folk misstroget och skakar på huvudet. Det är oför-
sökt, och därför givetvis omöjligt. så tänka och resonera sven-
skalna i alla ltrågor.

Mcn id6n är iiha gammal som jordkulturen, och tviversutan
skall clen ännu en gång leva upp, Flera av samtidens främsta män
har också ägnat uppmärksamhet åt folkets jordkärlek och lantar-
betarklassens 

'ppilragning till socialt människovärcle. tr "\'år tids
vita siaveri", som i "Die Neue Zeit" av Karl l{autskv Lreteckna,des
såsom en av ilen frejdacle författareris bästa prosadikter. säger Leo
Tolstoy, "att arbetarnas befrielse icke han åstadkommas varken
genom minskarl arbetstid eiler lic;jcla löner, eller genom statens ör.'er-
taganile av produhtionsmeclien. Jri måste åter till nature', bort fråir
stäilerna och fabrikernal" utropar lan i sin ör,erilrivna avskJr f'ör
rlen industriella k*lturen. Han påvisar 

'iclare. att ursprungligcn
{örenades hos jorilbruharen lantbruliet och industriell verksam}rel,

- 
och förordar darfi;r hclt enkelt återgång clit. Ronilcn skail ännu

en gång b1i sig själv nog, själv procluceranile allt vacl han b,.-hör,er.
menar han. Denna uppfattning eller åskåd'i'g iir egenflige' kul-
turfientlig, eftersom den förordar tillbakagång 

- 
och kan clärfcir

icke upptagas till diskussion. Då har Krapotki. battre -- eliuru
även han utopist i viss mening 

- 
påvisat sarnarbet-^ts. koopera-

tionens, betydelse på jordbruksomi'ådet. Flan säger, att när eko-
nomer vilja prisa åganderättens r'älsig'elser genom att framrlraga
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som exempel, hur jorden genom bondens svett och möda göres frukt-
bar, så talar principen ingalunda till f'örmån fr;r det privata ägan-
det. "I erkännandet av clen enila garantien mot att förlora fruk-
terna av sitt arbete, är att äga arbetsredskapet 

- 
och det är sant

- bevisar det end.ast att människan i själva verket icke produ-
cerar, med mindre, än hon arbetar i fu1l frihet och har rätt att i
viss mån välja sysselsättning, ingen besvärlig uppsyningsman har
över sig och slutligen ser sitt arbete löna sig f'ör henne 

-liksom för anclra, som göra som hon 
- 

och icke, för vilken som
belst dagdrivare."

Som stöd for det samfällda arbetets barighet och större pro-
duktivitet 

- 
ett indireht unilerskrivande av ilen kooperativa jord-

bruksiddn 
- 

anför Krapotkin härefter ftiljande:
"Tag till exempel en kommun i kantonen 

-Woodt på den tid, då
byns män gå ut på vintern och hugga tim,mer och ved på atl-
männingsskogen. ldåväl, just clå råd.er den största arbetsiver, och
clen största utvechling av mänsklig kra{t visar sig. Intet lönat
arbete, ingen ansträngning av ägaren kan uthärda en jämförelse
hä rm ec'l.

Eliel tag en rysk by, d.är alla invånarna slå en äng, som till-
hör kommunen eller är förpaktail av ilen, clär skall ilu lära inse,
att människan kan proilqcera, när hon arbetar i gemenskap på ett
gemensamt arbete. Kamrater tävla med varandra om vem av dem,
som kan skära cle bredaste strängarria med sin lie. Kvinnorna
skynda efter i liä,Iarna på dem för att de ej skolalli efter. Det
iir åter en gemensam verksamhet, där hund.ratals män på nå.gr,r
timm.ar ut{'öra iika mycket arbete, som ile var för sig skulle be-
höva flera rlagar ti1l. Vilken sorglig motsats härtill erbjuder ej
den ensamgående äga.rens arbete."

Krapotkin förordar utan omsvep kooperationen i lantbruket,
som ger bättre resultat. Ilans mening stödes även av er{arenheten
från de större gårclarna här i lanilet, tlär man, åtminstone för några
tiotal år sedan räknade arbetsstl'rkor på 100 man eller mera: ar-
)tet-.-gciner sk:rpen. ehuru arbetaren stod {ullständigt utom inkomsten,
åstadkom unilerverk. Genom tävlan mellan de arbetande och i ren
arbetsgladje, til1 exempel på en slåtteräng eller ett sädesfält, kunde
en godsägare få uträttat nästan hur mycket som helst. En ensam
gående bonde på andra sidan gärclesgården medhann ieke hälften,
knappast tredjeclelen så mycket som ile va.randra inbördes i samma

T7
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syssla stödjande och varandra, eggancle herregårdsarbetarna' Det

är erfarenheter, som ge stöd åt kooperationens företräden'

Men om nu Tolstoys (indirekt), Krapotkins och våra egna nt-

låtanden icke gäIler f'ör kontant - 
d: båda geniala ryssarna he-

skyllas ju gärna för utopism av våra realpoii-ici - 
skola vi mecl

några ord påminna" om en man, som åtminstone inom socialclemo-

Lruti.ku kretsar hade stort auktoritativt inflytande: franska socia-

lismens grand old man, Jean Jaurös, världskrigets första offer.

Liksom alla framsynta arbetarpolitiker, insåg han betyclelsen, jc.

nöc1vändigheten av att ha lantlolket med i ledet 
- 

här i lanclej

kan man icke berömma sig av samma förutseende - 
69l eft161'

1901 i en fransk socialistisk tidning foljande, som torcle äga giil-

Iande kraft ännu i dag:

"De, som ej tycker om självbedrägeri, vet, att vårt partis agi-

tation biand bonderna har varit till ytterlighet ytlig' Den har

som en lätt plog knappt berört marken, ännu minclre inträngt c1äri'

vi ha aIla en kollektivistisk eller kommunistisk agrarteori, men

vail som fattas clet är ett genomtänkt program, en e{tertr;zcklig

handling.
a ena siilan måste man söka bilda sig en allmän proviante-

ringstjänst, nationell el1er kommunal, vats levande organ de reclan

upprättade kooperativa föreningarna uniler bestämcla betingelser

skulle vara. Ä andra sidan måste man så kraftigt utveckla de koo-

perativa konsumtionsföreningarna, att ilessa kunna förvärva stora

lantegendomar och driva stort lantbruk, som skulle skötas och ledas

av åkerbruksarbetarnas organisationer. Det är i mina ögon av

största aktuella intresse {i;r det socialistiska partiet'

Om man å var och en stor lantegendom, som äges av arbetarnas

konsumtions- och kooperativa {'öreningar, erbjOde lantarbetarna ett

första skede åv moilern kommunism, så sku11e exemplets makt

åstadkomma en beunclransvärd socialistisk röre1se på iandsbygden

och det inteilektuella och ekonomiska samarbetet mellan den egent-

liga bondeklassen och arbetarklassen skulle då komma till stånd.

Ilari ligger en av de viktigaste betingelserna för ilen soeiala

revolutionen, som {ör oss icke utgör ett tomt ord., utan ett stäniligt

framför oss stående ideal, för vilket vi dagligen äro bereilila att

kämTra. Vi vilja icke uppehålla oss vid att profetera titl och stund

för densamma, vi säga icke att den sociala revolutionen är nära

förestående. heller icke att den är förestående. Vi veta blott en sak,
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och det är, att vi önska clen så {ort som möjligt, och 'i upl)mar,i
arbetarna att på de skilcla viigar, som leda dit, påskynda sina steg.

Den socialistiska kooperationen, upptagande i sig skilda ft,r-
mer av agrarkommrnism, b)ir ett av dle verksamrnaste mccllen för
att revol'tionera först och främst bönciernas tänkesätt oc]r
senare jordbruksege'clomen. \ri ha så of ta upprelrat, och man
upprepacle clet scnarc på österrikiska socialclenrokratirs kongress.
att när alit är hlart, kuniie man nöja sig merl irönclernas ni:Lrtra-
litet. Detta håller icke streck. net ges irga neutrala krafter. Biiir-
clerna skola vara antingen mecl o-ss eller mot oss. och om rie äru rnot
oss, äro vi flörloratle.

Engels skre' u'ile' sirr .e-ua i Frankrike 1B4g-50, :rtt rlen so-
cialistisl'a revolutionen endast ,skulle vara möjiig oll arbetarna och
bönderna kämpade sida vicl sicla. vi ha sett ilenna krimp 1g7r.
arbetar'as kommuu blev krossarl av 'bas-qarna' och icke blott ar.
cle stora jordägarna, utan gc'om nästan hr:la rlen lerniliga r,lern.-
kratiens fientlighct."

Nu ha vi också sett clenna rramp i Finrancl 1g1g. De rörl' ar,
betarna förlorade icke clrabbningen.enbart clärför. att borgarna i'-
kallacle en främmancle 'atio's trupper, 

'tan även a' tlen anrerr-
ningen att bönclerna -- -,rtora -skaror åtminstone 

- 
voro mot denr.

I Ry-qsiancl voro cle meil.
Jaurös'orcl gäller mecl samma styrka ä'nu i ciag, båile betrii r-

fande arbethrnas ställning till jorclbrukskooperatione' och bönr.rer-
nas ti1l ilen sociala revolutionen 

- 
men vaci *trättas väl för att

ftirhjalpa c1e förra till sjalvverksamhet och cle senare till ctt för-
nu{tigare betraktelsesätt?

så långt känt är 
- 

ingenting alls. Det finns åtskilliga punk-
ter lå papperet, -qom bläncla pri avstånd, men därvid stannar det.
Nu ha 

'isserligen 
rörelserna ute i värrc1 en i, a.iss tnå,n päverk^t

den politiska upp{attningen även i vårt reaktionära land" men irå
det ekonomiska området 

- särskilt jordbrukets 
- äro alla ref'or.-

matoriska initiati' otänkbara, s)rnes det. Det är ett ännu ob.rkat
fä1t.

nr.
ARBETARNA OCH JORDEN.

r anslutning till förestående framstäilning kan rna, ytterrigare
konstatera, ait lantarbetareagitationen står ungefär ua samma
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punkt i sitt förhållande tiII socialder.okratin som för tjugu å, trettio
år sed an. lrisserligen uttalarles vid den skanclina;viska arbetare-
kongressen i Köpenhamn 1901, att lantarbetarnas organisering
"var av största betydelse för arbetarklassens irigörelse", men clär-
vicl liar det stannat. rntet skandinaviskt lands socialdemokrati kan
berömma sig av att ha uträttat så särd.eles mycket {'ör iantfolkets
uppr;rgk1ing, ehuru viil samma tillfalle hemstäIlan gjordes tiil varje
lands arbetarparti, "att främja lantarbetarnas orgpnisation i största
mrljliga utstråckning och med alla till buds stående meilel". Men
att enskilda personel icke voro blinria för betydelsen av denna ut-
viclgning av arbetsfältet, framgår av fOljande yttrancle virl kon-
gressen' av clansken Sundboo: "Lantarbetarnas organisation är av
yttersta vikt, men också förenad med stora svårigheter på gruncl
av d.eras efterblivenhet i upplysning. Lyckas vi här tränga fram,
så innebä,r det ' icl<e blott ett partipolitiskt, utan ett rent kul-
turnllt !'ramstog."

Nu torr'le i vcrkligheten lantarbetar4as okunnighet icke vara
så fruktansviird. som nran o{ta får hora frarnkastas ay personer,
som cnclast kiinna c1em till namnet men likväl älska att fälla onr-
döncn. för a1;t dåirmecl tysta samvetets anklagelser för bristande
intr:c,q-re och nit. Men man nåste ändå medge, att ilet finns and.ra
kraftr:r. som hinclrer cleras eniga ulrpslutning kring ,socialismens
fnnol 

- 
och tiII de värsta måste man härvidlag räkna bris-

ten på klart aktions- och framtirlslrogran^ I sina kommerltarer
til1 det soci.alilernohrati-"lia vänsterpartiets program yttrar z. Trog-
lund. att en rationell och genomgripande jordreformpolitik l<räves,
"orn intc hela vår bonrlcklass snart skall vara utrotad som själv-
ständiga. bruhare av jorrlen och förvandlad till livegna av kapita-
listiska jorrlnLa.gnater" --, men han skulle även mychet väl ha kun,
nat tillägg:r, att hela virr lantarbctarklass inom kort skall vara
för:loracl {'ör den raclikala socialismen här i landet. om man icke
snalt, m;'gftet snart till och mecl, lian visa på några tillfr;rliiliga
kamir- och utvecklingslinjer. Det iigger nämligen så nära till
hauds, att man i annat fall kommer att omfatta eller tillgripa de
ekonornisl<a surrrgat. so'r högern. l-.onde- och riksförbunc'!en bju.Ja
på. Ett beklagligt och farligt karaktärsclrag hos många lantarbe-
tare är nämligen bristen på sjåihrständighet och urskiilning.

Jaure\s stiger: "Vi ha alla err kollektivstisk eller kornmunis-
tisk agrartcori, rnen vacl som fattas, det är ett genomtänkt pro-
gräm, eil eftertrycklig hanclling." Kanhäncla bör man kraftigt un-
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derstryka ordet hanclli,ng. ]f:os oss, vad vänstersooialistiska partiet
närmast beträffar, saknas nämligen icke program, tlet är till o.,hmed ganska fcirtraffligt, båcre tiil innerrålr ocli f'rmurering, :neL,vad göres vät för att förverkliga c,[et? Det står b];J;;;;;i ,,.,r-_
hä_'let bör sörja för, att lami;lig jord jämte kr;,il1;';l,gsrr,.,in"
och inventarier hålles på rimliga villlor och uncler b.trlggur,rl"former tillgänglig Iör alla, som vilja ägna sitt arbete åt jorrlen,,,
men hur många generationer av statare 

- för resten inciu,*triar,
betare också 

- som älska torvan, skola väl tråna bort, innan ruanfått statsmakterna mecl därpå? Det torde krä,vas utomparlamenta_risk aktion för att komma därliän.
De står även åtskiiligt som shall göras _ blanrl annat jolrl_

brukskoloniernas utarrenclering till kooperativ ilrift,,,eller intill
d"ess så kan skg tilr ensk'da oo,le, betryggande fnrrner för arbe-tarna"' Det Iåter vackert, men har i ."uiit.t.r, foga eter iogentingatt betycia, då önskemålet icke kan realiserus ioom rimlig tä. moolrar så mycket på programmet för programmets egen skull, synes
det.

Jaurös säger: ',man måste så kraftigt utveckia ile kooperativakonsumtionsf'öreningarna' att cressa kunna förvärva stora lintegen-domar och driva stort rantbruk, som skall skötas och redas avåkerbruksarbetarnas organisation." I{an bortser från staten i bcir_jan och litar närmast på det gemensamma initiativet 1å kooperativgruncl av arbetarna själva. Det är säkrare. IJe stora förbunden
samla rnillioner, cle raggas rå hog några år ocrr'utösas 

'ärefter 
vicluppstående lågkonjunkturer, som *.df,;ru säkra neilerlagskonflik-

ter' på några månader. sk*lre icke en liten der 
- kanhäncra en*asten tionclel av svenska meta,industriarbetaref'örbuncrets kassa be-höves för att inköpa den största enskilcla jorddomänen i Sverge _kunna avsättas för kooperativ jorclbruhrarirtl v"a .l*ri.li rru,därpå? Det skulle driva staten till konkurrens på området.1) skulie geirom stordriftens övermak* ocrr revorteranrle in-{lytanile smådriften konkurreras ut, tvingas att ansl*ta sig tilr clenstörre eller nödgas kooperera på enskilcl grorril med tikvärd]gu *.rorr_nar, för att därigenom i det rängsta kurina håira det st,;rrn Jtårig.rr,

, 2) skulle jordbruksarbetare, som vic'r nöcrvändiga t orrii;r.t,,.ställts på bar backe, kunna beredas arbetstilfari.r, .rrd clet egnakooperativa jorclbruket,
3) skuite naturaprodukterna, genom clen billigare och mera ra_tionellt ledcla driften kunna hållas på en Jägre pri.cnir,,å" si att mrn
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u'algiuge de godtyckliga lris'ppskruvningar, av vilka rnär nufir,tt starka känningar.
Nar clet gamla Svenska La'tarbetarercirl,'utlet 1910 stocl pågravka'ten, fattades vid kongressen i Eskilstuna det besrutet. attman skulle försöka inköpa någon jordJrruksegendom för kooperativclrift' Ett stort antal arbetare brev ailtid bojkottacle av arbetsköp-

arna, så att för clessas utkomst någonting i denna riktning varnöclvändigt att åstadkomma, menade- man. Men härtiil kom, attden gamla lunken i 
-r,anlig 

fackförening stakt ,tctn något egenttigtwål had'e gjort bankrutt. Lantarbetaren vili icke vära Jrb.tur.,det vill säga slav, enbart: han viII känna frihetens sol värma, Iik_
som andi:a män'iskor; och enrla möjrigheten för honom att kommarlärhän ar att hooTterer'jorcren. \rar rantarbetaren skall sruta varatjanstehjon eller inhyses, mii,ste joriren Jäggas i samdrift. r)e storagoilsen och domänerna måste för dctta ändamår exproprieras avstaten' Mcn man kan j* börj. på clet ensk'da rnitialivJs Eemen-samma grund'al och gerom förstklassig drift konkurrel bort
'sämre skötta. i)e k'nna då inköpas el1er frivilrigt räggas t'l det
3'emell -a m m;1 .

Därmerl rubbas icrie böndernas eiler småbrukarnas egendomar.
De få finnas ocli leva som de hunna. Men utan tvivel skall denkooperativa storclriften snart även nödga dem att söka förrrinclelse
mecl varanclra. De företagsamma clanskarna ha ailaredan.'ta'
lå,gon kooperativ storclriftskonkurrens" -slagit in 1å r1e'na 

"ag -.asin genomgripande andelsverksamhet.
Nu är icke meniirgen ali alre'ast lantarbetarna skola kommai åtnjutande av dessa obestricliiga förderar. som förja på koopera-iiv j,ordbruksilrift, utan aila. som irysa karlek tilt lorden -' ochIå ilenna gemen_samletsgruntl uppfostras ej heiler några dåliga

socialister, såsom i egrahems- elrer horonistugorna. utan klassmed-
vetna, r'akna arbetare, som iive' ku'na förstå rlet berättig.ade i
rlrssniirnnda, yrå borgerlig gr'ndval vilande rörelser, fc;r ati ernå
tlelaktighet i iorclen.

Melr för att uppfylla vårt programs föresl<rifter fordra_c det,
crrligt .laurös' maning, hanrliing, h.a,nd,Iittg.
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FO RFATTN I N GS KOMPROMI SSE N
Av C. N. CARLESON.

F

Jlerr n r borgarpolit,ikcns slutlikvid med sig sjalv. En ännu
ohörd furdringsägare klappar på dörren. Det särskilda utskottet
1;6 iJ 

- 
kompromisskabinettet 

- 
var barnmorska f'ör den refor-

mistiska föclsiovåndans homuncurus, om vilken faddrarne förgäves
söka övertyga oss: att det är ett starkt, friskt och välskapat barn.
Det brås på förälclrarne: en 

'redesrädd, vresig höger och en skrum-
pen, förvissnad liberalsociaiism.

r\llmä' och lilta kommunar rösträtt vid fyllda 28 är. Redan
derrina n;'nocliga "mogenhets"-åIder trotsar varje försök till saklig
nLoti'cring. Den är enclast eit trick i ett spel, dar det gällde att
hrgnn )rögern för den unga interligensens större rörrighet och snab-
bare uppf'ttning av tide's irrav. Den är en akt av det hos samt-
li$a rie ti'e stor^ partierna 

'tbreclda 
misstroendet mot proletärisk

ungciom 
- 

mot clenne ost;rrige arvtagarc. som föraktar de dåliga
ägodelar'e i der,s Lro, men utzr' omsvep bekänner, att makten skall
erövras av honom.

av utshyldsstrecket ble-", hvar en återstod, niimligen vilrkoret
on erlagd komrnunalskatt for ett av de tre sist{'örfiutna åren. så
obetyclligt clet än kan synas. blir det rikväl i krigs- och kristider
mecl e'orm skatteökning för må'gen ett allvarsamt rösträttshin-
der. En ung uppkomlingsgulasch blir röstberättigad, meclaa
ilen unge arbetaren lätt snavar på detta tagghinder. aila poritiska
fdr:inclri'gar i Sverge framträcla i skepnad av taggtrådr".for_"r.
Allticl sajrnas moil ocjr karaktär att ge något helljutet nytt.

T poiiti-ska hompromisser spricker ,stäclse rogilen, huodriog.r,
orkar: ej folja raitskänsians förnuft. Den spricker till favör för cLe
konservativa intressena . . . men vilket ramaskri, dm ett stycke
forntal logik råkar omkomma i revolutionära bränningar! Denna
for{'attningsre'ision presterar rent av underbara bockJprång. 28-
åringel an-qes aluglig att ge sin röst i kommunala ting, _.i huo_*
förståncl taxcras som för klent {ör att begripa ,ig på landsting
och senat. Facldrarne Trl-gger och Branting-Edonhott clirigeras
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av dem .- kommo,alltså övcrens om att för val lilJ dtssa im1r,,_sauta församlingar råta förståndet stå på tillväxt t'' 2?:de året.alltjämt dessa besynnerliga uaaa åtaertal,.som torcle inneslutanågon .rör osi a,,dra dödri;; ",.*ä ,ir,;;;S";,;;l '..n" 
dyrikrhokus pokus ur kompro_il.u";"rrru. eleusinska mysterier vimlarför övrigt "den stora reformen,,. I

Yidare. Av mannens f,öriust av sin rösträtt påverkas ej hust-runs rösträtt. Här ha kohandlarne varit riktigt chevalereska. r,åtoss buga oss såväi för den artiga. handen räckt åt clen duktiga, char-manta frun i'huset som fc;r dasken åt den ,kutt.slarrrig" ?urmu._ka'ren' som river sig i det dyrklippta håret över fruns toaretträk-ningari

Ett steg bakåt är clet obligatoriska införandet ar,.kommunar_fullmäktige. Raskare behandlin! uv ar.oa.ou .- det skäl som kan_ske anföres här -- skär djupt i"o på'p.io.ipen om direkt forkom_röstning' som sedan urminne,s tide" betraktats som ett folkmenin-gens pailadium. Det ligger i plan med samma strävan, som franr_träder i medelbara val, ett vulratt, u'iia fakultativt, som försvanni krets efter krets d" i.n frirsta årtionJ.ou u' det s. k. nya repre_sentationsskicket vid var t'l andra ku--;;":"ä,i- ;;n"";_tarensliberala press berömde då vart beslut i kretsarne om omederbaraval_ som ett bevis nå gladjande fullmyndighet. Nu råka vi pådetta valsätt varhelst ; .;";;. 
""- 

iä, nya fc;rfattningsruckret.
.?.t ?r en oförsynt utmaning -ot -urrun cch en av cle mest anti_ldemokratiska bestämmer.*rrru. Här liksom i fråga .m vattenfats-rättcn ha högersocialisterna hjalpt trt att avkrippa gammal demo-kratisk rätt, som borde fulfrjr;".^."rr-ot"ecklas i stälret för att off_ras åt utlevade fåtarskrassers krampaktiga f'örsök att bevara sinmakt och sitt ekonomiska övertag guit.-ot en massmenings di-rekta och kraftiga manifestatio": ir;; ha högersocialister i h.BL'anlings person, som ännu för en tial.ern. d. v. s. /orl den mi_
'istersocialistiska aran koketturude -.d forkornröstning, åter stäipten av sina principer.. Men, herre gud, i den konst;" ;; ;* Jotränat sig äntr1a till virluositelI 

'" o-"'
av åldersbesrä mmelserna oeh de mec'lerba ra va ren kunna r-rnu clraga den slutsatsen, att landstingen måtte betraktas som kor_porationer' v'ka representera sjärva äet centraia i 

'a'dets 
riv ochrörelse, meclan Andra. kamm-en nastan placeras på en 1ägre nivåän de' Man skulre först ha kunnat tro,'att d.essa olika rösträtts-åldrar bero på en lucka i kompromi.*u"l."ou. eftertanke, men när_
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mare besett beror detta Llen b'ist.'de symrnetriens skönrretsfer på
trycket från högerns klassintres,!€m, som lortlrat detta of'fer a.v klar_
het, logik och. konsekvens. Man borcle dock åtninstone bl;rgas att
då utpuffa reformrn sum ilct största politiska verk under 

""rr 
rou,r.,-

ålrler. Den el1 crlärunar. ller.,,-ka,lliga nl,lirnerrl än De G.,rr r._
form på sin tid.

Överallt går skuggan av hcigerns g'r'ova riancl fram över iletta
dokumerit. iie'na rlagtinga'. J'Lrlet brusar kring den 40_gracligas
avskaffancle, men trummorna virvra och trunrpet.rrru .o'Jtou fö,
att cic;]ja ile rent skojartaile r',ilhoren. r sociala llodvågsticler. sättersig den svenska irögers.cia.Jistiske chef en ned och slriver u'der
förlängning av ruandattiilen för senatr;lerna från 6 till g år, meclan
manclatticlen för anclra kammaren fiörlängs rnecr ett år. ldär runt-om i värlCen parlament och regeringar kränga i vågr:rna i allt
häftigare stormar, då f'olkens pulsar .ia h.rLgure an iågonsin _
då håller hr Trygger i hr Brantings penn,skaft, när hanlletar iiri grundlagen en clylik mumilieringsparagraf.

och tletta kallas statsmarrnaskap och statsbalansr net må då
erinras om ctt orcl a' sven adoif Hudin i'rån början av 1ggO-taret.
Den gamle radikale' hånarle crem, som, för"virrade inne i de svartas
våirir]siiei, gömma sig {t;r' ilen vic'ia ,tsikten över värlilen och tiden.
så ha de två kompromissalierna u'dan or,äclret stuckit siiia kråk_
huvuclen in i varandras ruggande fjätlerskruii.

var clen 40-gradiga-s avska{fancle viirt aiia des-qa stora o{fori)var detta resultat av en mansålciers fejcler värt stryri'ingen av
enkammarkravet ur soci.ldemokratins prbgram? \rar clet ,;-tigt
att skriila tillbaka till en anakronism mitt i en r,ä.rlclsförnvelsens
omvälvning?

Men bevisar ej clen "stora 
'eformen". 

att clen gu*trct, demahrn-
ti,smen nu nått sin epohs slutytu,nlrt, tagancle den i en kur'a bakåt,
som buktande hlumpigt bryter av den länge darraoa* Urrl.o?

Ifur stor var vinsten? ',Dagens Nvheter',. korrrl,ro*i.rar*
glade }fephistofeJes. skrer': "yu,rert, ef r;er tIer.r, 40-glracri,ga sr,:,nl,an,
närma si,g hasti'gt den, effekt, saryL srru,Ire 

'trto, 
ultpnritts meirdka riist-rätt". Det skrer,-s 

- 
liksom av en erak skä.mtare 

- 
mitt uncrer

författ"ingsdebatten. så visste då ocksri iien ancrrc auguren .-- iiö-
gern 

- 
att ilet var en biliig penui'g, för vilken han kopte sig .sin:i

fördeIar.
En svag torso ii'r refo'men. Representatir-rnsproble'ret .rä,m-

nas olöst. rndirekt erkii'ner segerherrarne i rlen honsek'ernta de,
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mokratins ned erlag, att clet hela är ctt provisoriunr. Soc.-DerL'

lovar att "ta bort fläckarne", alltjämt rötantle sig i clen borgcrliga
parlamentarismens tanhebanor och Dagcns Nyhetcr känner till sist

i jubelkören hos tvåkammarsystemet "ett trängancle behov av kot'-

rektur". Men kvinnorna få riisträttl Deras riittslitshets {ålla var

lika {allfärdig som r}et 40-gradiga stängslet.
Så markerar då forfattningskomprornissen cti trängancle be

hov av liögersocialismens störtancle från sin maktstiillning sam-

tidigt mcd att den klart ant;'der. att komproniissen från ile poli-

tiska spiirsmålens fält kommer att sträcka ut friin lllock-kropp*:n

sina kvävande polyparmar ut ti}l rle sociala och ekonomiska omge-

staltningarnes områclc. Om icke en rårstorm stryker ned över kon'

stitutionsrucklen. . . .l

Arbetsköpare - ei arbefsgiware!
Småsaker är ej att förakta. Det iir till gtor dcl ptr små slagord och

ga.rnla fraser kapitalet ärinu håller sitt väLle ör'er stora arbetarmassors
själar. Ett såclant slagorcl, . som kiln synas obctyclligl mcrr såkcrt bidrar
avsevärt till att gruml:r bllcken hos ntånga, är det narnn a rb ets g i v a r e

sor-n RV heh clen borgerliga och högerscciaiistiska prässen samt i dagligt
taL ges l<rpitalets representanter. Minsta cftertankc I'isar oliktigheten
I beniirnningen. Det är viclrigl, att se socialister tala om kapitalisten som

arbets-girrare u.tan vilken alltså inget arbete sliuilefas. Scden Nyt,l

SamhälIet (under sin vänstersocirlistiska regim) irörjarle rLti:)-ta Jrcn:inr-

ningen mot clen riktigare arbetsköpare, har ot,kså den r-ättstcrsotirt-
listiska prässen i stort också jort utbJrtct. Iletta l-rar sirct'u rned så mycket
mer rått, gom i denna stilistiska l:ngale11 k:m stöt'ljn irig pLrL IIan ocir

Engeis. Den sentre skrivel närtligbn i sitt l'örorcl till tredjc tpplagiirt av

\Iarx' Das Kapital (1883) töijrrncle ladcr:
"I clennr,i treilje ripplaga iir alltså jntet orcl ändrat, om vilket jag

ej bcstämt r-et att {örfattaren sjäiv skulle åndrat clet. Dct kunrle iirte
fa1la mig in att i Das Kapitr-rl införa clen gängsc jar-v,^ong, pii,vilkcn tyska.
ekonomcr brr,rkar uttr.vcka sig, denna rotvälska, varpå exempelr-is derr.

som för k,ontant bctalning 1åtcr ge sig trrbete :rv andra. heter a. r b e t s-

givare, och arbelstagare den, ttr.ts arbete frånta-q honorn {,ijr 1örr.

Också i franskan Lrrukas 1,ravail i dagligt tal i mening av "s)rsscl-

sättning". lled mecl råita skulle {r'ansmännen hålla den ekonom för för-
ryckt. som ville ka11a kapitalisten "donneur de trava.il" (arbctsgivare)
och arbetaren "terceveur de travail" (arbetsköpare)."

,\11tså, 1åt os,s en gång för alla begrava den .falska. ursprungsbe-
teckrringen, cletta ohederligt förskönlncle ord a r b e ts g i v a r e! A rb e t s-

k ö p a r e iir kapitalisten - låt oss kalla honom det och inget annat, och

clet lönar sig. som all sanningsenlighet. Redan det lilia orclet ska ]romnn
Iolk att I'undera över den socitlla frågan! T. N.
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R'briken ka' synas en smula sällsam. men innehåIler ickeliörty en sanning. Den som gör sig besvär att gå tillbaka i sven_
ska historien och studera cle kungur, ,o- gjort lanclet mest nytta
och som följaktiigen minst iiras av det officlera sverge: en Gustav
Vasa, en Karl IX och en Kari Xf, han finner g.rrJut jämförelse_
punkter mellan den reduktion av nutidens besittancle kiass, bour-geoisin' som bolsjevismen vidtagit och den sociala revoiutionen
fordrar i alla land' ooh d"en reiluktion av dåticlens överklass-egen-
tlom. som dessa kungar f'öranstaltacle i svenska kro'ans intresse.

De var, inte minst Karl XI, stränga herrar och c1e hc;ga adels_potentaterna var rninst lika ursinniga s.m någonsin nutiderls ryska
gulascher och storborgare. då rle måste avstå sitt ,orättfångna godstill clct allrnänna. Me' numera 1är marr crock våra barn i *"kororrru,att de gamla reiluktionerna betrii{fancle adern var nöclvändiga cchnyttiga, även om av räclsla för barnens fortsatta Jurrk._
gångl 

- ej prisar dem i så höga toner som rövarkrigen.' Det ii'r rätt lustigt att i dessa cragar srå upp uch läsa vaclgamla Folhske;lan's liisebort, skri'er om Karl Xr:s reciuktion. \ri
återger följancle, scin utan tvivcr ger våra räsare inp'ls att an-
stalla jamforelser rr'ed clen radikala socialismens kra' just nu:

"Dåirpå (riksdagen, 16g0) forekom frågan om reclu.ktior rn.lle ofr.ilse stånc.:n blcv snart eniga. om sitt beslut ocrr urpsatte e'
skrivelse tiil kon'ngen, i vilken de kraftigt påyrkade. ott a. Lro-
nan avhäncla goilsen skuile återtagas. Brancl atlern åter var menin-
garna mycket clelacle, i clet högadeln, som hade cle största förlänin-
garna, giorde starkt motstå*r:r, u'cler clet lågaileln stäirde sig på de
ofrälse stånde's sid:r. slutligen niidgades högadeln foga s[ efterrie ör riqa slilnrle's iirr..kan och överrämou .,s åt koninge;s rrår,r.
närpå uppsattes rihsdagsbesrutet, som rc;rand"e i'eduktioierr'irrrr.,-
hö11, att alla grevskap r-rch friherrskap samt övriga förräningar.
som gav mer ä* 600 claler i årrig ränta, skulle inclragas tilr kronan.
Diirmed var högaclelns rjvermakt ltruten i Sverge.
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Reduktionen utf ördes utan dröjsmål och mecl ob]iclkelig
stränghet. Femton grevskap och tjugusex friherrskap indrogs i
rask fc;ljd. Även övriga gocls, som avhänts kronan, återtogs till
den gräns, som riksclagen beslutat. Räfsten med förmyndarna blev
ganska sträng. Per Brahes arvingar måste t. ex.' erlägga nära en

hatrv million daler, varigenom de miste en god del av sina rikedo-
mar. Mest lidancle blev Magnus Gabriel De la Garclie. Hans lösa

egendom åtgick vid förmyndarräfsten, och hans vidsträckta jorda-
god.s hemfoll uniler recluktionen. Ilan fick emellertid behålla
Venngarns gård i Uppiand samt för sin gemåls räkning nyttja
Höjentorps kungsgårc1. Reduktionen, som euligi 1680 års besiut
var grundar:L på rättvisa och billighet, blev under sin fortgång hårcl

och skoningslös, i synnerhet seclan det vicl en ny riksclag, 1682, be-

slutats att den skulle utsfräckas även till c1e minclre godsen. Ko-
nungen sjair'ledcle och övervakade alla räfster. B1anc1 cle män, som

biträdde honom härvicl, fanns ingen så nitisk och clriltig som Ja-
kob Gylienborg. Han ilrev kronans anstråk ytterst långt ocli blev
genom det stora inflytande han ägde, orsaken till att många hårcla

beslut båcle fattades och gick i verkstallighet. Hans duglighet för-
värvade honom konungens synneriiga gunst, men gbncm sin recluk-

tionsiver ådrog ha sig bitter ovilja i synnerhet hos de,m. som blev
offer för hans överilrivna nit."

Varpå skilclras, hur Karl XI använcle cle genom reduktjonen
inkomna med"len ti]I att klara rikets finanser, och slutas meil or-

ilen: "Ät alla grenar av förvaitningen ägnade sig konungen med

- outtröttlig omsorg. Overallt grep han in, även på områilen sorn

man kunnat {örmoda vara främmande för honom. Av samtiria
blev han stundbm hårt berlomii för den omutliga stränghet, varmeii
han beilrev reduktionen. Eftervärlilen har utan att bluncla för hans

fel likväl skattat hans förtjänster om fosterlandet så högt, att clen

givit honom en plats b1ancl våra största konungar och kallat lLo-

nom clen store rikshushållaren."

Ja, den tiden fanns inga borgartidningar och högersocialist-
blail, som gastade om bolsjevism, når iandets rikerlom återtogs från
tjuvarna. Man fattar bast skiilnaden mellan clå och nu) om man

gör tankeexperimentet: kung Gusta{ V ledande cn reduktion mecl

Bd6n e11er Thorsson som Gyllenborg och en högsta tlomstol som

tilldomer kronan clcss rättmätiga vattenfali från rovbolagen etc.

Man skrattar vid, clen jämförelsen. Men man borile gråta.
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DEN PROLETÄRA
OCH K,AUTSKY

_?e

REVOLUTIONEN
Av N LENIN

f anlednins av,Ka.Ltskys nyligen i Wien utgivna brosehyr"Proletariatets äiktatur" to.å**"te'ni-n att ulge en skritt om crenproletåra revorutionen och Kautsky. 
-ba 

rr""-." 
".rr.ä'åiläil*tiarlragit ut på tiden' har han t. ". iF un'au p"rrri"å^i." lä"t 

"nn-sats över samma ämne, varur "Zimmerwafd,; ia""r-i"iå"aä,En försvinnande liten de1 av r""i.r.y- .lriri rr"iäöt, atden ryska 'bolsjevistiska revolutionen. Kuot.ioy ,ullprepar ä* *.o-sjevistiska visheterna till den gra.d på en hofi, utt a* ,yrku ur_betaren icke kan ägna annat än ett humoristiskt leende däråt. Mantiinke sig blott exempelvis, att som "marxism" utgives en betrak-telse, vilken vimlar av citat ur pseudoriberalen Misslows arbeten,nämligen ör'er h'r de rika bönderna söker lägga .sig till med jorcl-
egendomar samt hrrr förderaktigt för dem det skuile vara medhöga sädespriser o. dyl. och darefter den efterblivna, nnmera hertoch hållet liberala förklaringen från våra ,,marxister,,: ,,Den 

fat_tiga bonilen erhännes här (d. v. s. av bolsjevikerna i den ryskasovjetrepubliken) av 'Proletariatets diktatur' såsom en fortbestå-
encle proilukt av den socialistiska agrarreformen,, (siclan ag i Kuot-;kvs Lr'..rsciryr').

Storartat, eller hur? En socialist och marxist tar sig för attsöka r)r.ertyga oss orn revolutionens borgerliga karaktär, och görsig clä^'id lustig över lantproretariatets organisation 
- hert ochhållet i }{asslows, potressows eiler kadetternas anda.

Gencm att avhäncla de rika bönderna deras egendom, manarKautsky' indrager man brott ett nytt erement t'l oro och borgar-krig i produkticnsprocessen, .o- {',;, en sund utveckring är i trän-ganrle behov av vila och säkerhet (sid.  g). ö -- + !

Otroligtl Och detta är orcl av Kautsky och icke av en Sa-rvinkow eller Miljukow?

Tiil nära nio tiondelar sysslar
tisk frå,ga av allra största vikt:

Kautskys skrift med en teore-
frågan om proletär-d,i,kta:turens



30 1919

förh,ål,lund,e till clemoltrati,n. Ooh just i denna punkt frarnträder
Kautskys fullständiga avfall från marxismen.

Kautsky f'örsäkrar sina läsare, och det med fullkomiiet utt
var och synnerligen "läral" min, att Marx mecl "Proletariatets re-
volutionära diktatur" icke sku11e ha menat en "regeringsforrn"n
som utslötp clemokratien, utan ett ti,llstånd, nämligen tillstånilet av
makt. Ett härskande proletariat såsom folkrnajoritet är enclast ilå
möjligt, när d.ernokratien striingt iakttages; så framgick cxempel-
vis pariselkornrrunen, som först var clen {örhroppsligacie proletär-
cliktaturen, genom allmän folkomröstning. Men att Marx, när hirn
talaile orn proletariatets cliktatur, "icke hade någon regeringsfornr
för ögonen bevisas re,clan clärar', att han var av rien åsikten, att i
England octr Amerilia ör'ergången skuile kunna ske på frectiig.
såiunda clemokratisk väg". (s. 20-21).

Otroligt! Just tletta iir Kautskys tarrkegrlng; han rasar mot
bolsjevikerna just {ör cieras kränkancle av r'ltrlokratien, i konstitu-
tionen som i hela cleras poiitik, och pretlikar licleisefullt vicl varjc
tillfalle clemokratiens metocler i motsats till diktaturen.

Därmecl går Kautsky direkt över till opportunisternas 1äger,
vilka, som exempelvis tyskarna David, Kolb och anilra social-
patrioter, eller de engelska Fabianerna och cle s k. oavhängiga.
eller rtformisterna i Frankrike och Italien, alla gjort sig käncla
för stör're öppenhet och ärlighet, i clet de tillbakavisat clen mar\-
ska lärarr cim lro.l{ltariatets cliktatur, emeilan den rir en motsägelse
till clen,oliraticir.

SåIurii'la en direkt tillliakagång till clen tyska för-marxistiskri
socialismens åshådning, som strävacle mot clen fria, folkstaten, tili
de småLroi'gerliga demokraternas åskådning, ,som icke fi;rmådde
fatta, att \,arje stat är iletsamma som ett maskineri för clen enir,

klassens untlertryckande genom ilen anclra.
Det vore ett fullständigt avstående från proletariatets revo.

Iution, i vars ställe då sättes den liberala teorien om "r'innanrle ar-

majoritet" ocir "utnyttjande av,clemokratien".
Allt vad Marx och Engels uncler 40 års tid, eller från 1852

till 1891. predikat och pekat på, nämligen att proletariatet måste
sönderslå clet borgerliga statsmaskineriet 

- 
alit detta har nu

Kautsky, avfällingen, helt och hå1let giömt bort, misstytt eller
kastat över borcl.

Skulle jag utför1igt ingå på Kautskys teoretiska villfarelser.,
så bleve jag tvungen att upprepa a11t, vad jag klargjort i min
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skri{'t "stat och revolution". Detta kan r'äl har icke var-a nödvä'-
cligt. Jag vill enclast i största korthet påpeka fciljande:

Kautsky avsäger sig marxismen, emedan han glömmer, att
'uarje stat är. ett rnaskineri för att hålla den enn klasspn nere under
den an,:lra, och att cien mest clemokratiska borgerliga republik all-
ticl clock utgör ett nLaski'eri för att hirlla proietariatet nere g'eno*l
irourgeoLsien"

Froletariatets ciiktatur är icke en "r'cgeringsre{orm", 
'tan err

sfaå av alicleles särskilt,slag, clen yrroletära staten ett verktyg löir
bour.cleoi.si,ens 

'lt'åll,anrJr: 
nete (/(.ttont, ltrr;Letariatet. Dctta unclertryc.-

kancle är nödvii.cligt. cmt'ilarr bourgeoisien alltid skail göra föi-
bittrat motståncl mot äganilerättens upphävande.

(Ilä'viszrnclet på att Marx på ?0-talet rnedgav möjiigheten för
ett frecLligt övergående till ,socialismen i Engiancl och amerika, är
en invänclning av en sofist, eller rättare en beclragare, som använ-
der sig av citat och exempel i beclräg1igt syfte. Ty for cret första
räknade }f,arx är,en på clen tiden denna möjlighet som ett unilan-
tag, {'ör det anclra exister:rcle då änn' icke den monoporiserade ka-
pitalismen. cl. r.'. -*. imperiaiisme'; och fc;r det tredje fanns det i Eng-
lancl och arnerika ingen militäraplrarat nu finns cle' ciir
likväI huvuclstöd frir tlet borgerliga statsmaskineriet.)

Där det är fråga om unclertryckande, kan det icke finnas uå_
gon frihet eller likställighet. I)arfor menade Engels: ',Så länge
proletariatet ånnu har behov av en stat, behöver ilet staten, icke
i frihetens intresse, utan för undertryckande av si.a 

'rotståndare,men så snart clet blir möjligt att tala om frihet, upp'lrtir staten som
sådan ai1 existcro".

Den borgerliga clemokratien, som för proletariatets uppfost-
ran och skolning är av obestriclligt värde i kampe,n, skail alltid
vara för tr.ång, 1'ör falsk och hycklancle, så länge den utgör en cle_
mokrati frir de rika och ett beilrägeri för de fattiga.

Den proletäriska demokratien unclertrycker utsugarna, bour-
geoisien, och hycklar sålunda icke, men lovar ilem heller icke nå-
gon {rihet eller ilemokrati. De verksamma skänker rron emellertid
oerklig demokrati,. Rysslands sovjetmakt har skänkt proletaria-
tet och clärmecl hela den oerhört stora arbetanile massan i Ryssland
en frihet och en demokrati, som är okänd, omöjlig och otänkbar
för varje borgerligt demokratisk republik; clärför har den från,
tagit bourgeoisien de,ss palats och gårc1ar (eljes vore hera frörsam-
lingsfriheten hyckleri); fråntagit ka,pitalisterna tryckerier oeh

31

,')
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paplrer (eljest vore hela pressfriheten en iögn {?;r den arbetande
majoriteten), oc'h har i stälret för den borgerriga parlamentarismen
satt ilen clemokratisrka ,rganisationen av so,rjeter (råd), som står"folket" tusenfalt niirrnare och är tusenfalt mer ,,demohratisk,,
än det mest demokratiska borgerliga lrarlament.

Kautsk;' trollar bort krasskulpnr, i samma ögonblick hanfi.ner anvåndning för demokratien. Kautsky fr"" f,ii"it-." ,tt,ör'erliipare ooh går i bourgeoisiens släptåg.

Kautskys "internatjonarism" kan jag icke tyst förbigå. utanatt mena det har Iiautsk;: kastat ett kLrt ljus Over dei, namli_gen därigenom att rian mecr riögsta sympati talar om mensjeviker-nas internationali-sp, r,ilka även påstås vara zimm*r*uld* ,uo_
hängare, som ju är bolsjevikernas höttsliga ibröder.

Denna vackra beskrivning på mensjevistisk,,zimmerwaldism,,
går änila därhän att påstå: Mensjevikerna önskade allmän lösen:uta' annektioner och rtän påIagor. så ränge detta icke skett,skulle ryska arm6n, enligt deras rnening, hållas beredd til strid.De elaka bolsjevikerna har emerlertid "äcsorganiserat,, armön ochslutit den c'åliga Brest-frederi. o.' Kautsky *äg., o.. tyclligt ochklart, att man borile ha rämnat konstituanten orörd. ocrr att bor-sjevikerna icke skulle ha tillägnat sig makten.

fnternationalis.men består srlle,es däri, att man understödersin "inhemska" imperiaiism, alrrleres så som Kerenskis mensjevi-ker och socialrevorutionära unaerstödde regeringens hemliga för-dr:ag och ftirsökte irrsnärja fotrket i den vackra frasen: vi,,fordar,,ju av 
'il'Jrljuren, att c1e blir fromma, vi "f'orilrar,, av de impJahs-tiska regerinEarna. att de antar lösen "utan annektioner eller irå_Iagot".

E_nligt Kautskys åsikt bcstår internationalismen just däri.
Mi:n enligt vår åsikt är detta absolut renegatism.
Tnternationalismen betyder brytning med cle inhemska social_patrioterna (c1. v. s. fosterlands{,;rsouruÅu) o.h *.J a."-i**"i"-

listisl<a regeringen; den betyder revolutionär ka;mp mot denna re_gering' iless störtande och beredvilligh et att ta på sig de största,nationella offer (tili ocri med e' Brest-fretr), i randeri. a.it" u--forclrar den i,nternationella, arbetarrevolutionen.
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Yi vet vä1, att Kautsky och hans kumpaner (såsom exempel_vis Ströbel, Bernstein m. {1,) var mycket upprörda över Brest_freden' De skulre herlre ha sett, att vi med storartadre gester över-iåtit makten i Ryssland på bourgeoisien. Dessa trtigtårktu, **r,godmocliga tyska småbor,gare 1at icke lecla sig a..,, utt a.o proletä-riska sovjetrepubliken, vilken som den f'örsta i världen Å'r.,rolo_tiontir väg störtat imperialisrnen, ägt beståncl ända till den euro_peiska revolutionens utbrott och Jåste 
""i.oriar" fr^"ä , a,iivriga länclerna (småborgarna är rädda för brand.en i Europa, de{ru'ktar_borgarkriget som 

'tgör en lara för ,,lugnet och säkerhe-ten"). Ingaluuda. De Iät lJa sig a,v, att d." ,;il;.rt* ,ru_tionalismen sn<ulle upprätthålla., durrr.u natio[alis,m, som i kraftau.' sin "måttlighet och punk'ighet,' r.rtgsl sig för ,,internationa_
lism"' I)en ryska republiken hade bort förbli en borgerlig re-pu,blik och avvakta en såilan. Därefter skulle .lla niänniskor hablivit goda, måt'iga,, okrigisiha. nationalistist u **abor,g;r", o"l,däri skulle just internationalism bestå.

Så tänker Kautskyanerna i Tyskland. Longuets anhängare il'rankrike, "Indepe'rle't Labour ira'ty,, i Enfland, foruii o"thans renegatlirrjder i Italien o. s. y.
Nu kan endast luilstiincriga dunhuvuclen icke inse, att vi ickee'dast har handlat riktigt cli vi störtade vår bourgeoisi och dess la_kejer .- men-sjevikerna ot,h socialre,votrutionärelna _ utan att vioc'kså 'hade rätt, c'l vi avslöt Brest-freden. efter clet att vår u'p-maning till ett allmänt freclsslut, stött på offe"ighet ocrr bry-tandet av hemliga förclrag. avvjsats av ententens ibourgeoisi. Ty.liacle 'i icke avslutit Brest_{recle', så hacle 'i måste utanvidare överlämna ,makten tiil r;,sft6 bglrgeoisien och därigenomi hi;g gra,cl skadat rlen internaiio.eua socinristiska revolutione'.1''i har dess'tom tiil priset av nati,ne'ri o'ffer stärkt oss för ettsåclant internationeilt revolutio'ärt infry-tande. så zrtt Bulgarienjust 

'u efterliknar oss, i österrike ocrr Tyskla't1 jäser det, imperia-lismen i båda clessa tänder (skrivet g oki. rgi8l a" for.uåg;;', rnr_dan vi står starka och begynt uppbyggandet av den ,rerkliät prol"_
tariska revolulionen

Av Ka utskys taLr<t iri .ramgår. a1t .t, ryska arlrerarna rör. när.-varancle borcle tillsammans rneil sin bourgeoisi försvara sitt fii-dernesland' och att de b,rcrc taga sig i a <t för clen tyska revoru-tione', ty engelsmännen skulle till sist kunna påtvinga dem ettnvtt Brest-Litovsk. Men cletta är småborgare_nationahsm.
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. Vi däremot säger: erövringen av Ukranja betyclile clet största
'ationella offer, men Ilkrajnas proieiärer och fattiga böncler harden stärkt sa'mt stiilrt dem såsorn revorutionäru föri.a*pu" i anr,internationella arbetar-revorutionens namn. ukr"j;; ;;;^i"*i* .r."_da ilärar' -- men den internationelra revorutionen i,u, ,,oorrit- ,ia.pa,att den "clemoraliserade" cren tyska armen. {örsvagacle imperiaiis-
men och närmade cle tyska. ukrajnska och ryska reuolutioiarn or-betarna till varandra.

Arrgenämare skulle dct visserligen ha varil . om vi gcnonrkriget hacle kunnat störta såvär kejsar wilrrerm som lMilsonl u.r,cletta är hjärnspöken. Genom ett yttre krig är vi icke i ståncl attstörta dem' Men cräremot kan vi på'skyncla undergrävancret av derasställning' vi har re,an i hög graci uppnått detta genom ilen prore-tariska revoiul ionen.
vicla, större rlamg:!,ng61 hacle cle tyska arbetarna kunnat upp_nå, om cle hade iiverlämnat sig åt revoiutiorren utan häns;,:n ti)lnationella offer (t-v just iliiri består ,,en sa'na internationarismen),

om de harle förkunnat att för clem den internationella arbetar_re-volutionens intressen står högre än oantastligheten, säkerheten oehlugnet för det ena erler an.ra och framför art för d.eras egnn na-tionelia stater.

. Den största olyckan och sttjrsta faran för \räst-Europa beståri att där icke finnes något revoiutionärt parti. Det finns rlär ettparti av förräclare. såsom scrreiclemann" Renauder, Henr,[erson,
webbs et cousortes, eller sravsjärar sådana som r{autsky. mi' 

'å-got revolutionärt parti finns icke.
Säkerligen kan den mäktiga revoiutionära massrörel-o:n ut_fylla denna lucka. men cren ar oc,h fiirblir docrr en .to" ory.ku o"hen stor fara.
Därför gäller det att avslöja a'a re'egater a' Kautskys sortför att därmed stödja de revolutionära proretårerna i aila rander.Blott alttför snart skall proletariatet ,rarrilu fo.rna"r"" ;;;' ;.*"terna ryggen och följa våra skaror samt blancl dessa skaror väiiasig en ledare' rcke med orätt rrragar bourgeoisien i ara ltincreröver "världsbolsjevismen,'.
Varlclsbolsjevismen skall segra örrer värltisrboureg'jsien.



1919

ETT
FRAN

SOCIALISTISKT DOKUMENT
TRETTONDE ARHUNDRADET

Av O. DALKVIST

Under de serrå,re årens många vattenfallsprocesser här i l:rndet hu r
' upprepacle gånger vid, ilomstolarna förts på tal ilet så kallacle rlelgeands-

holmsbeslutet av år 1282. r processen om Krångedeforsen yttrar kro'a's
ombud' revisionssekreteraren greve H. Ä. H. Haurirton, att L.onans ,egar-rätter åro oberoendc av att cret s. k. Helgeandshormsbesiutet ,,utan tvi-vel måste betrakl's som ett på 1b00-ta1et hopsatt falsarium,,. (Sid. 1? idet tryckta protokoiret.) och i måret om Lantorsen omnämnes samma do-kument i den form att kronoombucret, vicehäradshövrling r!. Hagerin, utta-lar att ä v e n o rn samma dokument skute vara uppdiktat och sjärvahandli'gen såIunila förfalskad, "skuile den dock agu a"r, stora betydelsenatt de c1äri framstiiilda åsikterrra voro ett uttryck för och 

"toaå 
i toiiöverenstämmeise ned cle' dri råda'cre åskådningen och rättsuppfnftrrin-

sedan kronoornbuden sårunda sjärva slagit undan för sig den ur-gamla, grunden för kronans regarr'ått, va. r'ågen jämna,d för cromstorarnaatt fråndöma krona,n tless. vattenfall. Rngunrla 
'är.udsrätts 

utslag cleu 2?juni 1913 börjar också på följande sätt: "sedan ärdre tider rrar-I<ro'ar.tydligen på grund a'tiiltro tilI äktheten av cret för.egivna s. k. rleige-
andsholmsbeslutet 1282, ansetts åga rått titi liske efter rax, å1, sik och icri de norrländska äh.arna." Domstoren tog ilet beskeclrig. kronoombuclel,
bokstrvligen pa orr[et.

Att kronan över lag har blivit föriorancle part i ilesstr rnår är .ll-mänt beliant. Är'en där underdomstolarna på starka gruncrer stäirt sigpå kronans sida mot boragen har irögsta clomstolen kullknstat ett såtrantdomslut. så hade s'ea hovrätt i måret om kungsårlran i Krångecrefor.sen
ansett att, då kungsådra funnes i den o'anför belägou )lissmo-f o r s e'. rlet rnåste anscs utrett att kungsådra f'nnes jätvar i Kränge-deforsen. IIen högsta cromstore' klippte lormrigen av k*ngsårlran, bok-sta'lige' taia,t, och trodde sig r'åga ett instämrnande me,cl häradsrätterr.
som ej mot bolagets bestrirlande (r) ansåg ådagaragt att såda' ådra fu'-nes jämväl vid Krångcde! Att logikcn får sig en grundlig tnurt retyn-rar ej höga rättvisan.

Svenska kronan har sålunda genom sina ämbetsmän och ombud, sii_väl sorn domstolarna, nästan demonstrativt skjutit ifrån sig det kraftiga-
ste bevismedel iör kronans rätt tili vårt lands naturrikedoinar, den sr-c.,ska historien känner. Det är en officielr kapitulation för privatkapitaris-
men, företagen a,r'gjort m ot forkfrertarets v'ja, men trolilen urJå. tystgillande från det "demokratiska genombrottets,, män.
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Helgcardsholmsbeslutct av iir 1982 finnes i ett anhil avskrifter,
varnrr tlon enrr iitergives i "Sveriskt I)iplomatlrium", tryckt 1829, ur vil-
ken uvskrift vi lånn nirgra. utdrirg. I siri garn,malclags stavning inlcdes
:rl<tst-lrgket rled {öljande ord:

"Lltij Korrrrngtr X{agni Ladulris tidh blef hå1lin en allrnennelig}r I'Ier-
redagh i Sttrckholm Änno Christi 1282 i 'Iunij månadt.

Tå skiöt Konurrgen Rästen till alla Bischopperne och allc Laghmän
ötu-er llt llikiett. och setlan til ,\llmogerr; så wäl högorn som lågon, irt-

nal Råtlh -.å. rväl sorrr utan, och gaf them iillc saanpteligen tilkånna, at

hau icke efiiter clen tlaglr betriistc sigh att fötsr-artr Sr.erges Crona, och

ellietsh hålltr sitt Konutrgzlige I{å{{ medh lipsala ödhe allenast, som the
förrc Swerges Konungar g.iort hafrva, utati begiårde af them samptligen,
{tt de $.iile öfwerwäga octr beråclslå, '}rrrird som cronarr kunrle blifwa för-
Lrättrat rncilh och gaff thoDr fritt utij tv-a tlagar til att beråtlslå, och sigh
betäilka, hlYad de w-ille s'lr'trrit ti11 Iölbem:e Olonones förbättringh. P;i

triclie clagen bleff ornslagit ot:h utropat. att aller Allmoge skulle för-

-q:rrnblas pir l:lelgans [:[olrncn, sont oc:h skedde."
Diirpit heter clct rrtt upinndslngrnannt;rr skulle "giflvil Rösterr itrii.

sigli" (1.ala). varviil lrilll urerltlelirde k[ogen nllrnogeus,beslut. "upliii rrlles

cleras n.ägrrrr," hctel tlct.. .l)ettri beslut, {ör I'illiet kungen tackrrrlc orh soillt

såluntl1 gftor dt-'n ti{ens I'örtrållandeIr {nststä]ldes, innhåller att alla berg-

vetk orlr stt'iinttnlr i riket sku1le iiggrr nnder kronan, ilet vill säga höra

kronrur til1 : r'itlarc rikets största insjöar såsorn Hjål'maren, Mälarerl. 1''ät-

tern och Roxen med deras strömmar och fiskerier, llla skär' i svenska

oclL t'inskr.r sliärgårclarrra,, r''iclare alla nybvggcn. så kallatl stubbcjord, som

upptagas på kronans trllmänningar, r'arjämte ,beslöts att en 'lallmämre-
lig ,Iordesyn och ranlsa,kuingh" skulIe hållas ör'er hela riket'

Ilet bekräTttrs av ett flertal förl.attarc att geuorn detta herredags-

bcsllt på crr gång lircles r.rurler krontrn mer itv lantlcts naturrikedomar, än

r-ird. som rrirgonsin .törl eller sertalc förckornmit. När marr därtill lägger
r:ttt Gustav Va.sa -*oder.mertr i sitt brev till Nordlnrrden för'klarade som

kronirns cgerrdotl "l11a ägor'. sorn obygde 1igga". så framgår därav att
lironals cgetrdorn lid rlerrrrir tid var av en bctydanrle omfattning. Berg-

verikel, ornl'atl.trtrdc malrn tt<lL €iluvor': alla Yattenf,allen, fiskerierrla. vål-
rliga allmärrrriugsskogar och omkr.ing lriillten r- all .!ortl, även ilen odlaile,

råloades såsorn l"vdrrndc urrtler kronan. Det rådde i sjäIva velket eri gan'

ska långt utstr.åckt stirtsocialisnt med konungrrmaktell sollr statens

rt1rresentant or;'ir ör.erhuvutl.
viil processerra oln clc Iuckrativa r-attenfallcn Lanlorsen oclt Krån-

geclc [-ra kronans ombud, so1l} för.ut nämnts, vid domstolarna avståti fråo
ctt rlet kraftigaste LreYisrnetlel, som å kronans,sida stått att elhå]la. Dessa

processcl ihr dårigenonr liirtt tiver sig något åv sammå 'byråkratiska ex-

perliti,onsmåssighet. som utm,årkte re]<ognitionsskogsprocesserna på 1890'

talet, clå rlet heln såg ut sorr err plo fornasak för beredande av säkrare

ågtenderått åt ile stora bolagen. Errdast processcn oln Lanforsen skänkte åt

de intresserade bolagerr ctt vattenfall på åtskilliga ,millioner, utan att bo-

lagen behöft erläggrr någon köpeskiliing. sådan:r gåvor rit privatkapita-
lismen har r.iir tid råcl att .giva!
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I'å r'ilka grunder ha nu kro'a.s ornbud gjort det hiipnadsvåckantic
uttnlanclct rörande l{elgeandsholmsbeslutet? visst iir ntt nämnda beslul.
under iirhundra,rle'utgjort grurrclen för statc.s åganderättstinsirrrik till
såväl r-atte'fall som skoga,r och g..vo'r rrår i ranilet. -{ilt setranr JoharrIII:s tld, då beslutet "gavs fran för konunge'" a.v p.rLre E'ikss.n R.-
senstråle. tlå slottsl.gde i vndstc'a,'ch sede.mc*r under r.erluktio'err.
her.nämntla. besl ut abert,ptrts s.m grurrrl för k,u,,rn",.ni,. |i,,,"ii,g,, *,,
meralrretenskapliga förfltlurc barle i ältlrc ot;lr nvare tidcr hr orrnämrrt
samt återgivit innehå,]let, utarr att med ett ord tntvtl;r något livr:l orn rless
åkthet.*

l protokollet från å,tskilrigr skogskommission.r untre. Karl r r :stid åberopas ot:h o'nämnes Hcrgeanrisrrormsbeslrrtet .v 12g2. I)eri skogs-
kommissior, som urrclc. preside'te' ,\xel Stårarrns prcsidiurn åre. 16gf)

-90 ra'nsakade or:h iridr'og stortr skogsstriickor.i ska,raborgs rä'tilr
kronan, yttr'ade sålu'tltr eniigt protukoriet om sk.gerr. Ityssringe att den"efter llclgeands holmens beslut a,r, iir 12g2 h,ört K. llaj:t och cro.a. enskyldt till, likaso,m llpsala, oclr i biand de stoore sk,.gar, som tillpublit:i afsaknad åro i förgätenhct komne, o,.h lf privatis 

"inkräktadc.,,
Pii' grurrd håra' fö.klarades skoge' f.ir e' krorans ailmii.'irrg. nenrcgalrätt. k.onan av ålder ågt till kungsåth:an i flotlernti i söd-ra och

Mellersta Sverge. glundas tir avser,ärd der pir llelgcnndshormsbelsrgtet orhrlen dåri grundade rättsåskådriingen.
Ilcslul'et föreligger i frera a'sk.iftcr, r'.r';r' srrrnrig;r äro urigefår sanr-tidigt g.iorda, vilkct är' ct1 starkt bevis rör. .tt besrutet furrnits i original.llen rlettu är för,kor'nret, som det fölmorl.s p:i rlet sätt. a,l,t någorr av de

fränrmandc konuugar'a, snm .r:gcrade ;före vasa,ticlcri, tr"orige.r n.it o.,,Pomme.n' b.rilört både rletta ot:rr irer. andra r,ärdefuri. trokument'r
riket.

rlet är'lätt 1örkia.rrigt att en statshanclting, som i,så hög gra.d utgjortett väru omkring statens egencrom, skurle utsättas för 
'ngrep' fråri rtem,

som traktade efter den,n egondom. Därav förkra.o" d" gioriu trngreppen.
Dessa började retran untler reiluktionens dagar.. Kvarnkommirssio,.erna
herle i fråga om åtskilliga k'ar'a. i våstergöiland förklarat dem förkronans egendom oeh påragt irem skatt. sårunda hade en greve Mauritz
Lewenhaupt** fråndömts en kvarn i Noos (Nossau) i Åse Lärad erneria'
strömmen "var allmånningsl'atten, som närnn'es i nilditamentet till väst-göta r,agen' uti hwilket rvatten efter Hergeholms Besrut och flere Kongr.förorclningar ingen privatis utan skiälig utglft titt K. Maj:t ocl Cronannågon egendom hafit,a kan eller sig tillegna förmedelst häfden.,,

Dessa domar väckte orn bland adeln. En ör,erste Conrarl Sparr.e in_gav till kungen och riketrs stäncler, "å egna och frere av riiltierskapets
+se härom: Lrarthold 

^Nyström i Reskrivning om svenska Hemrnan
::l_!tg::,!"*. utgiven 1?84; å,sirl. 11,,\il;.* ri'r,tiri i rr,rr,"-ä,.iä's 

"r_givna -Besk.ivning onr svensk* Ilemman och ro"aogod., 
-.lr-"i""t."ärun_

tings stora handbok. rrlgiven r8u; ,ch irri ö,i"i."ii"ä ;;;j rätJi'rLiir,,,,Ekonomila gf arenheten.
** om derr Lev'enharJpt'ska sräktens framirart mot under:ryd.a'cre seKä,mpes: Sv. Altmogens friåetsstriä;;.---- ---"
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och adel's vägriar" en skrivelse, ,vari ha* begärcle änrlring i kommissionensbeslut, ptiståencle att lrelgeanrlshormsbeslutet arririg kun.at uppvisas, utanendrst en re{ation o s. \-.
r)et'ar så'rnda i en ren intressetvist tvivret på beslutets äkthetförsta gången framkasl;rcres. saken. blev föremåi ro.'*yrt er, 

"iriftvax_ling 
'åde 

Jör oc;ir emot. Karnlrarkoilegium uttaraile att "sr,åre påIöljderför K' r{aj:t ocrr cronan dära'fryta J<ute, om slikt srrulre nu sättas itvivelsmål och disputeras". varför koiregiunr .irnskade att saken ,,med all
'arsamhet rntitte handteras". Riksantikvarien euri"g..höia";;;r- rresrutettikta, lilisom petter Äbrah*msson, v'ken synes hava varit tjånstenanr.id s1 irions ;rri,ir.."
' striden torde ilerrrrrl gårrg ha förblivit tämrigeu oavgjord och Hel-gee'rlsliohnsbesl'.tet k'arstod i verkrigheten orubbat som förut.[I'de' cre* ribe.alistiska str.mlin!, som drog ir*m under 1g,O-talet,gjorrles ett nvtt försök att rurgripa tleigeandsholmsbeslutet. Det v...r de'bekarrte prol' car'l Gustirr st;Ife, unrn i,,, trädde fram som mårsman förden privritkapitalistiska ril<tningen i svensk politik.

sivf{es inrägg. so'r firrues i.fört i vitterrrets-, rristorie- oerr arrtikvi_tetsakadernie's ha-rralirgar 1g6.r, utgör' ett be'is .ärpå att vetenskapsmän,\ då tidl.runkten anses länr|iig. 
".i sLy rrtt bruka sig {ör vissa teridens_syfterr. Sålri.tl;t hetr:r,_ rlcl i i'terlningcrr, att ett såclant beslut, som Hel_gea'dshoi'rsl:r:sirrtet sriullc utan tvi'jlt hava varit en av de märlrligastetilldr*gelser i sve'ges rristori;r. Bcsr.tet skulre enligt styii"-.rå-i str.idmerl derr tirrerrs .iitl.sLrppiattnlng och andra samticliga aktstycken. Här_erno' 

'råstc c10r:k 
'cdläggris err bestäm. och atvart! g"rrrugo. 

"yu, 
o.he'' !r0rlr iu.it crler är i tillfälre att tag* kä'neclorn or' ku'gabrev. för-lullnirrgar or'h rrillslrantilirrgar i jor,rrtr-isler., åbo'rii'.,.1,"i',".'1.';r. i;ri'lrlre titlcr" 

''ptäcker snr'f crcrr alrra når'm.ste iiveerrsståmrnerse i tle vik-tigaste'*.kter urerarr cressa och det så karlnde Tielgeandshormsbesrutet.Till skill'ncr frå' vå'r egor tia fr:rnrtrtitrer ör.'erarlt e' stark sträv:rn attbevara och ;töröka stalerrs egenrrom. Ett uttryck härför är bland .n'atderi i kr'in.ngaecrerna i'tugua pu.'kte' .tt konungen ej skulie äga .att för-minska kronairs goris. Även drottning Kristina o,rtoi" 
"a fa-'ä"rrou to"_säkran' lastärr hon herl sr'n regeringsiicl igenom visatle att hon ej br;rrrdesig ortr rlcrrtr;r o,l.

JJcr.r iriir'nrle ii'erste corr.ad spnrrc, liksorn styfJie, rra båda sökt försi'rne,irig utr^,r,tja rret frirrriiila'aet ait originaiet till Hergearirs_

'ol'rsbeslutet 
e.i rrerr uppr.isrLs. I']å riknnnde sätt iörhåter det sig dockrrrcri IIei';r irrrrrr':r Jrrrrr.trokrrrrerrL. rr1;*r all derrs l.rktisk,r b,,tinltigi,etdär'lör' hr. bestritt-q. sr hr,tr.r uil'ärdrrrrn K"rll ,1"r, ni.onde cren 16 decernber1607 ctt "säkerhei,-qbrev" för' cle ny'yggare oc,h andre. som viire 

-"ia 

"ignecl och 
'dla. rödia torpstållen oppa u;åru och crono'es egenrlorn,, i väs-terbergslrig.rr. r-a.igcrrorn rtes,:a tiiHörsäkrarles :ltt de skule få ,,njurtr 

och

å:li:]t" 
silinrnir ,iats fr'ir sig; rirch sina efter'rrommancre till er,ärdelig egeu-

Urigilr:rllt till rlell;r kulrgrbrcr.k;rrr ej helier alerl.inrrrs. ltel siL.lirrasti]]. :"1 "1",1 
._ registraturet tör ,.ylikn bråv, tiksom I offr, .o_iirr;;'' ,uofficlella 

'randli,ga. 
frå't'ren ticrån. men det trar docrr företetts i av_
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Ilell Kopp a rbergets stora
en kronans egendorn, liksom :fallet
Ifellefors, Äkers m. fl. bruk.

jårnverk ansågs på 1800-talet som
ursprungligen varil med KroppiL,

39

skrifter oc'h av hög.st"a ilomstolen i utslag bland. annat ilen 14 febr. l?gbgodkänrs sorn laga bevis på nybyggrias,n* e.rt";;r';;il;r;;;;bruksägare, då dessa redan då vittl stÄ unaer sig de på allmänningen upp-odlade torpe'' I parentes må.här anmärkas atr bruksägarna sruäigen såfuilkonligt iycrrades i sitt utrotningskrig mot åborna, att numera endasbfinnes e rr. s å g e r. e n, åbo kvar u' d" -ärrgo, som merl anledning av KarlIX:s t_rer- slogo sig ned på a1lmånningen!

,^*_,Y:_" 
detj.1 ,rltbar ej i och fOr sig det faktum, rtt kungabrevet avdomstorr..l r'örkrarats som äkta, ehuru icke originalet, utan- endast av_skri[ter, iiunrrrl uppr.isas.

styffes avhandling mot Ilelgeanclshormsbeslutet bär följande iångaoch pompösa titel: rrramstiilrning .v de gå kallade Grundregaler""--"p]-komst och tillärnpning i svcrge inti' slutet av sextonde århundra.et,med rniedning ;:\. ,ln;; ulrp.lil;l.rtlo berättelsen ;, il";ärr..iärir', O,Helgeandsholmen år 12g2. Uppläst vid inträdet i Kongl. Vitterhets_, Hi-storie och Äntikvitets Akaclemien 1g sept. 1860.,,
I:[an går cläri till storms mot både shogsregalet, bergverksregaletoch vattenregalet, rlet r.iil säga mot. statens och clet almä.nas rätt överhuv*d taget. Illrr rrrr clen ekonomiska råt-gå-politikens, det liberala Man-chesterdiirnets illan. Iörebå,dancre den kapital"hstisr<a storindustriens genom_brott .ch dårmed anl<omsten a' hela tlet ekonomiska system, som nu vidocr efte'våirldskriget grorr c. så Iuriståndig bankrutt även i vårt reu-frala land och iidragil rnänskligheten så out'sagliga lidanilen.
under sirrir bemiidrnrren rr11 

',rrtclimin".u 
krÅ*o" r,ätt kan styffe ejn.dgii, att omniimrri-- irlt rerrrn biskop Brask i sin berättelse om Motalaströn omttrlar kungsiidrarl som er airmänt ber<ant sak samt att begreppetkungsådra mycket tirtigt tilrämpatles på Darärven. vid Ervkarreö fast-

:L"1t1:: 
redan på 1400-1alet kungsådr.r samt kronarrs rätt til1 1axfisket

oa -rstad eS

Den 22 mar's 1,1?3 bestämtle e' uts.ck'es sy'erätt k'ngsådrans lägevid Elvkarleö och en a'nan syner'ätt förnyade såmma 
'örråttning 

.en 25maj 
-1500' 

originaldombrevet till förshåmnda förvaras i'liLiuir;rr.t.T ume och rorne ärvar ägcle kronan raxfisken reclan under irott_uing \lrrgaretas tid.

Gugtav Vasa skrev i ett brev till bergsmännen i Noraskog den 29mars 1å52: '\lr malmberg i sverige lyda tiil"sveriges krona. r "It mrrgt.brev :rr. Johan den treclje av den 19 augusti 1b?2'iills;r;;.. f.r""ä; ,"ff_stäncligt bergsregai i dess.strängaste måning och i ett brev av drottningKristina av tien 6 juri 1649 heter det, att 'iate Grufwur aff hwad sragzMalm och Metalr the härst .äre, skore räknas och håilas för crononesRegr I-wärck."
vidare citat torde 'ara överflödiga. Rörande cre befinfliga avskrif-terna av Helgea'dsho1'rsbeslutet oppgio"" p,arne Eriksson själv att ha,navskrivit den ena nr c' gammar bok, som triskop Botviil r st"arrgr*i. t afti förvar. f)enna uppgjft vinner ett indirekt stöcl av Styffe sialv. som
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bekräftarattrikctslrarrdlingarderrtiderr!örvaradesisträngnäs.De.t
oaktat påstår Styffe på ett annat ställe a'tt Palne Eriksson själv upp-

iliktatFlelgeanilsholmstleslute.u!Ilanör,erträf{asend'astaverrgreveErik
å;;;;;, so; i en handskrift angriper Palne Eriksson 'och kallar hononr

"ån huvudliqgare". I'tt en mecllem av den tiilens adel skulle hata en

man, som kraftigt verkat för att vårna orn ståtens egendom mot atleln'

det kan man ju förstå'
Beviseu äro clock lålgsökta och svaga' I'å dylikt sätt skullc man

ku.nna bestrida må,ngn. ao dä aldre hantlskrifterna och aktstyckentr ur r'årt

lantls historiu.
Det synes var.a på tid' och ilet ligger synrierlig vikt uppå' att vad

viagastrmstödoctrbevismotprivatkapitalistisktro{feriblirrrtnytt.
. 
jat och i'ramställt i sin rättå belysning' Det synes bliva tlen nya rikt-

ningen inom socialiiemokratien, som 1år dctta r'ärv sig pålagt' Den åltlre

socialdemokratien har i denna, sorn i så nrånga anilra pnnkter' fullkomligt

svikit sitt prograrlr oeh socialismens principer" Ett parti' som stillatigancle

åser att nationens rikerlonar riiggas för ett frital pri'iregierades fötter.

har ej rätt att båra socialilemokratielts narnn'

Schweizisha reakllonen I arbele

Untler intrycket av den reaktion' cntenteirnperialismens seger ska-

pat runt om i värtden, har schweiziskrr bor'garklassens regering skvndat

att arrangera en stor socialistprocess som hämnd tör storstrejken' !'öl-

iande aniiagelser riktas rnot töljande partikamrater:
"* 

1- Mytä.i, begånget genom utslåi'ppanctre eller spridning av rpplop

till proteistreik av OJn Z-nov' 1918: Diibi' Diirr' Grimm' Ilg' Kaufmann'

Schneitler, Schriich, Woker och Schneeberger'

2. Myteri, genom tl:'o uppropet tiil "det arbetande folket" av den 11

nov. 1918, de nämnda (utom Diir), såmt Allgöwer, Eng, Grospierre'

Gschwend, Huggler. Lang, li'eitl''a'rr' Iiiiser' Platten' Schmid och Nobs'

3. I\Iyteri, g"tn* d,ä'uppropet till "järnvägsmän av alla kategorier":

,tllgöwer, Lang' Woket, Oti[i, Kaufmann' Eng' Huggler och Perrio'

4. Brott rnot för'bunds{örordriingen av ilen l'1 nov' 19L8 sarntliga av

grupp 2 och 3, sår'itla 'de ej blir ilörnda entigt där åberopade paragra{er'

Den stora processen' som rlog kommel att l'åta tala 'om sig' börja'r den

20 januari och äger rum i Beru'

Nar rletta häfte ar' "Zimmerw-ald" prässlägges, har vårt broderoi'-

gan Berner 'lagewacht just börjat införa tle vidlyftiga akterna i processen'

Viåterkommertilldenochlämnarinåstahäfteenutföriigredogörelse
omilenschweiziskagenera,lstrejkenavensvenskpartivän,somiflera'åt
ri,stats i Schweiz 'och där på nåra håll följt även denna kamp'
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ENTENTEN OCH DEN TVSKA
ARBETARKLASSEN AvJoH KNIEF

LL: clen vetenskapligt sooialistiska tidskriften Arbeiterpolitik i
IJrernen lånar "Zjmmerwalcl" följande vpperliga klarläggning av
ententens stallning till de ty-ska arbetarna, o<rh dä.rmed också av lrcla
clet nuvarande politiska läget:

Den tyska imperialisrnen har störtat samman, men uI sam-
manstciltanclet börjar i allt klarare llormer utvecklas pr.oletariatets
klasskamp. Och rned clen tili livet hotades säkra instinkt inriktar
ententen reclan nu sin politik på nedbrytandet av rlet tyska prole-
tariatets sjiilvståncliga klassrörelse. Seilan den tyska militä,rmakterr
störtat siirnrnan, tillkännagav ententen sina vapenstilleståndsvill-
kor:. \\/ilson. sorn i nriinsklighetens namn trodcle sig tvinga.cl att
besvara det t-vsku u-båtskriget med Amerikas aktiva ingripande på
r'len europeiska krigsskåcleplatsen, gav sitt bit'a.ll till vapenstille-
stårrrlsvilllror, vals 1'örverkligande betydde uthungriirg och kros-
,qande .v ett helt l'olk. rieni'gen mecl dessa villkor var att visa ileu
tyska ilrbetiirklassen. att endast orgårnen filr cle gamla maktågarna
vore i tillfalle att utverka rnildringar i villkoren. I)e ställde dees-
utorn det gamia utrikesdepartementet pil pr:ov att bevisa. om det
ärrnu hade nog inlilytantle i Tyskiancl eller ej. Då det inte sopats
bort ilv clen allmänna I'olkregeringen, svaracle det iom några fii
tirrtmar pti ente'te's villkor, och inom li <a kort tid kom svaret till-
baka. att rniliiare villkor medgivits. Spelet var. genomskinligt.
Man vjlle I'tjr-skräcka c'Len tyska arbetarklassen och om möjligt ar'-
hålla ,clen lrån att iio'-tsätta på revolutionens väg, och man ville
samtid.igt lia en graclmätare 1lör rörelsens ställning i Tyskland, på
vilkerr det låt avlåsa sig hur långt rle gamla regeringsorganens in-
fl-vtanile ännu r:äckte. Samticligt piav emellertid villkoren även i
sin milcl'r. avfattning till känna, for vilket pris allena clen tyska
im}erialisrne. lian 1lå {rec1 meil ententerr 

- 
tlet absoluta beroenilets

liris.
I sanrrnanhang härmecl fijrklaras också förhalandet av termi-

nen 1lör t'redsfiirhancllingarna, förklaras ententens alltiåmt fort-
sattn invlinclningar'. ritt den ej kan förhandla med d.en nuvaranile

,tt
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regeringen så länge dennas bestånil ej är garanterat genom skapan-

clet av lugn ocir ordning i Tysklands inre. Så förklaras också Wil-
sons hotelsenot mot tyska regeringen, att ett bolsjevistiskt Tysk-
land skulle uppleva entcntehärarnas inmarsch. iNndast oin i Tysk-
lancl or:dnaile förhållarrrlen återställes, kan rnan få frc'd med enten-

ten. Om clessa fc;rhållanclen icke inom överskåiliig framtid åter-

ställes, så skall ententen sörja {ör att ciyiika uptrrrättas. Det är me-

ningen i cle Wiisonska yttrandcna om ett bolsjevistiskt Tysklanil'
Orrlnacle förhå1landen? Vad menar Wilson nied clet? Han kan inte

mena något annat än återställandet av utsugningsmaskineriet, så-

clant dett:r iir ftjrverkligat i siil mest gigantiska form ocli merl d'e

mest odelägganile verhningar i clen llnion i vars spets 
'Wilson står'

Skall cletta maskineri åter komrna i gång' kan clet endast ske med

ententens unilerstöd. Men understöd lletycler översatt från hu-

nanitära hychlares tungomå] till dcn irnperialistiska verkliglietens

rövarspråk: underkuvancle. \ratje c1c irnperialistiska r:egeringarnas

inbörcles fred ii,r en iivetri:nskomrlelse som beseglar proletariatets

rrnrtlorliuvan,'l,.
Världshriget har icke löst ile konflikter, som slurnrår i impe-

rialismen. Det hnr avfört den engelsk-tvska motsättning, varpå

tlet lllammacie ulp, genom den tyska imperialismens krossanile' Men

först genom stcirtandet av ilen tyska imperialismen har clen väg

blivit fri, på 'vilken den n.va värlclspoiitiska motsättningen kan ut-

veckla sig, den som gryr mellan Förenta staterna och Japan' I
clenna motsättnings tr:cken står irnperiä.lismens nya e-uok. Ja-
pans återhållsamhet på ile europeiska krigsskårleplats.'rna. dess liv-
liga ingripancle i ile sibirisha och kinesiska fOrhållandena visar, att
c1e japanska imperiaiisterna vet var iler'as velksamhetsfalt ligg,:r. Ä

anilra siclan skvndar sig Amerihu att skapa orclning i Eurol'a och

speciellt i Ryssland. LJnionens mål är inriktat på att upldela Eu-

ropa i intressesfiirer för sina miliarclörers finanskapital. England,

Frantrrr.ike, Italiel" rle allierade. har {ör länge seilan gerlom skulil-
sättning råkat uncler Unionens Iyclno' Ty-"kland, Österrike' Balkan'

Turkiet är sönilertrasaile och kan inte mer giira något rnotståncl sorn

imperialistiska stater. Enclast det rcvolutic;nära Ryssland iir änuu

obrutet. Det är cntentens t1öc,lsfienrle. Forblir det beståndanrle, så

är förbindelsen meljan Västeurola och clen fjäffan Östern avbruten

genom en bred, nästan kontinental gördel, som till Iå köIet rless-

utom är den proletära revolutionens häril. varje aktivt ingrilande
aY ententekapitalet i clo ostasiatiska fc;rhållanilena rir c.liirmed åt-
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m,instone ytterligt försvårat, Därför iir det lör unionen ett trån-
gande bchov att slå 'ed de! bolsjevistiska Ryssland för att över
hela den e'ropeiska kontinenten kunna uplrätta en enda vall. frå'
i ilkerr i vrrjr. ög,,rrblick inl'rllet i det a:ialislia urnrårlci: kan Iöri.-
iit s.

.Iapan tränger ilrån öster in i asien. unionen kornrner ifrån
l'iistcr. Förernirlct ftir cleir örnsesidiga, ri'aliteten är kinesernas på
män,ishomaterial och jorclrikedomar omiitligt rika lanrl. r Ki'a
kornmefu' Förenta -qiaternas och Japans intrtssesfärer att aktivt
stöta ihop. På de oändliga ltorna i Solen-* rike hommer det n;,a
värlclskriget att uppflanrma. o.h lihsom ilet nu a'slutacle värlcls-
kriget tändes mecl fäitropet: l\fot c'len tyska militarisrnenr och: Mot
tsarismenl. så hornmer ciet nya viirl.rskrigets {ärtrop att lyda: Mot
ilcn g'ln faran! och åter komrner kapitarets nakna prolitintressen
ati gömma sig bakom denna iileologa paroll. Samlingen av alla
gerrnanska', roma'ska, slviska,'alla, exotiska element mot rlen mo*-
golisli* r'iisen 

- 
i cletta teciien beredes redan mobiliseringen för clet

nva r-ärll-qkligct. H,,rr.ar'äiclet i Europa har för iänge sedan till-
l'allit Förcnta staterna. lrarl derr t).ska bourgeoisin trott sig i för_
bulnri 'rgd s.cialpat'iote.nå rr.''a förhinclra, genom krigät: clen
ty'ska ar,hetarklassens ui.lii'rrrarir'le till ententen, clet har.nu blivit
'erkiighet. Genor* att sä-rir.la cle tysktr arbeta'ra *t på, slagfälten
för att hål1a denr un{er det nationella riapitalcts utsugnin!, ska-
parle clen tyska bou'geoisin i ft;rening mecl socialiratrioterna for-
utsiittni'garna för sitt eget ulliimnande'tiil Förent. state'ras stor-
kapitai och avgjorcle ilåirmeil o.kså den tyska ar):etarlrlassens öcle,
att {rå' och mecl r'i bli exploaterad av de a.nrerikanskn milliarclö-
rerna. Forrnellt sk'lie visserliger.r fortfaran,le rle tyska kalitalis-
terna spela , .sin utsugarroll gentemot clen t),-ska .arbetarkrassen.
Faktiskt skul:le tlet emellertid vara clet ameril<anska {inans,kapita-
let, som bcspisniles a' ri.ett. uts'gningsmaskineri 

- 
for så vitt för-

hålla'rlena'tvecklade sig efter cre amerikanska nrilliarcliircrnas
iirrskr ringa r.

Me. 
- 

dei gamia Europa genombär,as av revolutionära skak-
ningar, De. tyska imperialismens slag utröste clen ryska revor'-
tioncn. Ententens slag brakte den t3rska imperialismens byggnad
till fall. Nu slrir revolutionens låga ulrp överallt ur det gamla Eu-
ropas mark. och siirskilt vasteur"opa i, eLo'o-iskt allåc;r -ogntfor att en lösnins ai. c1e liisbrutna konflihterna 

'ch rnotsä,ttningarna
;.i rrnrr skullo r r'a rnö,ilig inom kal,iialismr.ns rnark. ÄnnrL mer. än
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Ryssland kommer central- och västeuropa under rromma,'dt: epokatt stå i kiasskampens och socialismens tecken.
I)ärmed är också_för t1e' tyska arbetarklasse' föreskriven .envä,g, den måste gå. Varje 

'ärmande till ententen, 
""".-ri*'; f"rrna' ett fre*sslut genom clen s'ocialpatricltiska tott r"gurirrg-.r, urle,i form av livsmedelsunderstöd, lr*tyd;; tyska arbetarklassens ut_lämnanile till rövarna i fjärr:an vui..,,, betycle' ileras inclraga'cler'nom e'tentens intressesfär, betyder creras mobilisering, för nästavärlclskrig' Enda'st i revoruti'ual ku*n, enilast i fr;rbund rirerr detbolsjevistiska Ryssla,ncl kan tyska p.oåtu"iut.t göra ente,ten .svå-righeter i cless strär'an att ut'yttja. iivervärrlet i Europa t'l inva-sion i det inre Asien och fjarran Orienten. Ett på revolutionensbag fortgående Europa gör .et omu,iligt frrir ententen att vinna enfast basis för sina operationer i rjarrai'ö.t..n. och e'dast i revo-l'tionär kamp l-u*ckas clet eurrpeiska pr:oletariatet förinta entente-makten. Mot ett av fortgåencle ,.,rolotio'ära skakningar genombä_vat Europa kommer 

- 
också entente-krigsmaktens jättekrafter attbrista' r forbu'cl med cle' irp.riali.iåa ententen u'ämnar sigden tyska i'rrbetarkrassen till clen oerhör.aste utsugning och tilr nyfolkslakt' r fr;rbun. mecl clet revolutionära Ryssrand hjälper 

'et
tili att upprätta tlen rp11, bakom vilken det europeiska proletaria_Iet kommer att kunna påbörja kommunismens fietrsverk.

Arbetarord fill lDllson.
Italiens socialistiska parti har i Ava'ti riktat en öppen skrii,elsetill president wirson virl dennos besök i i""a*t. skr.iversen, som starktcensurerats, hävd.ar a.tt partiet blivit sin,Joc;alistiska ,och internationa-listiska övertygerse troget, samt uttarar, uii a"n kapitaristiska ententenej kan ge Europa grundvararnr ro. 

""-it"äiL samrevnad, därför att konkurrensen kommer. att fön.,eller:.*senar.e J.rr",t.rff nya blodiga strider. .Un_dast sociälisrnen, aom ,,',prräve,. ;ri;;;--;;k: krassinderni,gen, kan 
'v-sk,affa krigerr. Det italienska p.otetärlatet^l1" ,rv detta krig ,endast skör.-dat nöd och smärta. medan de nao.r.unau 

'k]u""u.ou 
ostört kurrnat .fort-'sätta att hopa rikedom. Endast ."nutu*uu i'teroationella befrier.se fråndet kapitalitiska r,äldet ger folken *O:flö"i^ att leva i samförstånd ocbfred. Denna befrielse har red.an tor:"l"li" iesegrade staterna Rysslandoch Tyskland. partiet håller, hcier i", ,ili 

","r, dn"ro,. fa*1 1.1,1 s in a iKienthal uppställda 14 progr:ampunkter.
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EUGENE DEBS
Av JOHN REED

FREDSKÄMPEN

1i't

Stedman, försvararenEug€ne Debs

I)en segeIrusiga ltucriJi.nskrr cloilar-r.etrktionerr rasar. nrot sina l.eds-
kämpar och b.rgfrodsbryt:rre r'ed ctt ur.sinne sori *ida övcr,går. Kaiser-politike's i rysklarrd |i si' 1id. ],ltt u' tlen crrauvinistiskn penningmob-
berrs i.idla,ste offer iir llrrgene f)ebs. de' gamle r'årldsberörnde socialistist<e
lecla.e', flera gå'ge. r'irr1. r,rorlerpartis presicrentkandidat, som nu för si't.oli.t mot f'terlatio':rle. iidör'ts 10 års tukth.usl orn vår kamrat skrir-er
'Iohrr Reed i sist hitkonitr rrumrnel.ar-'fhe [,iberntor.err fl*rnnra'c{e ar_
tike l. v:rrur r.1 lårrar följandc:

,\11. i 'I'er*r ilaute (r):s he'starl i Incliann) känne r Gene r)ebs.!'ör sextiotvå års scilan röddcs han i rerre Haute .v för.ärdrar som korrrtlll r\merikrr 1rån rllsass. Gercs far 'ilt ..v en rriigrc metrerkrassfr,nili o.hjgrlc fabriker i colmar'. Ira'b1er, r<är i en fricka, som *rbctade i e'a'ha.s fabril<er.,t:l ,l'r'stotr fr;i'sitt ar'för att riå gifta sig rned rre'ue.Dc kom -r,rn i'rnigr,ir'tor tiil I'rriania ocrr genomgick ett hclvete avfattigdom... De11u, ,.ttt var j.öre 18i0. Men gubben Deb-s kunde altlrig
förrnås erkå.na. att El-ca,ss kunde bti tyskt. på sirr gra'ste' hade hiirrristtrt: "Föikl i Oolmar. .\l-sace, Frankriko."
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llirkur'ir r<orn 1,iil e' sociaristisk åskåclning samticrigt med sin son
-Bu6Jene' och de, oc:h e.i minst harr, förbrev tr.rlet kvL.r' ] r..ir"ot, ruaut,rär stride. mcd a'e' bler. arlt heta,re. Hetast på sorrens årderdom, eftbrl:\merikas i'trädo i kriget. Ett tag sisilialn* j'ni sprecrs ett rykte runtAmerika, att l)ebs skuile hu stäppt sin åskådning och brivit borgfreds-man. Förbittrad de'renterade han rögne. i pr.essen, ror seda' ut pti enagitatiorrstur 1ör freden och sociarisner i cre meilersta staterna, överarlthotad av hiiktning, våld, ia. lynchrrirrg från den cha,uvinistiska 1röbeln.llitt i laran t:rrade hrrr iugnt, rnodigt. I canton höil han ett uppÅee'dr:-
r-äckande internation*listiskt fiiretlra,g. l<om så till clevelanrl och blev,lär häktrtl.

nel:s hiikrnirig r'äokte ett oerhört uppseenile i hera stnterna. r)etgar dock 1ör långt. arisåg t. o. m. folk som erjes tog chauvinistraseriet
med .elati't lugn' Det r';rr någon mi'rr.d före träktningen Reed besökte
hononr i 

'arrs 
irem i rerre llrute. [{;rn hatle åltrrats rtder kriget, men

harrs lee.de'*r, skri'er'Ir., *rltjär't rika rjust, htrrs vä'lighet och till-mötesgåencle lika stort som allticl.
Genc talade. Ni sorn alcrrig rri,rt rirnom tartr 'et i'te l,ad som rrerras

rneil .att tal;r. Det iir inte lä,rdo'r, u1;sökt ordval eller en r,äInyanse.urllöst. som ger'rro.oirr harLs.rrlrru, rrre, inte.siteten och gröden i he'sa*sikte' och det snnbb, sått v.rpå liars alrvarriga orcr slo.rgas frarn. FIanberättade o'r si' ilgilrrli,r, u1c i l rucrct, hur borgmästare oä patriotligor
varnade honorn och hur. hln lika fuilt talacle ändå.

- Är ni inte riirld lör ntt bli iynchad? frågade jag honom.
Gene 1og. I)et är lustigt, sade har, det tanker ja! alilrig på. Hurdet'u l<ornrner sig. .J;rg 1ro. jrg är'undrigt skyddacl pa nagot"sätt. Jagvet, att så länge jag srrä^rier ögorre' i tlem vågar de inte göia mig något.I regel år de en' Iega stirckare. se tlem ba,ra stint- i syne', cret är ailt-

sammans.. .

utanlör kom just e' patriotisli yrarr:r.d. IIan kunde låsa i urassa's
ögon: "I{är bor Gene Debs. För'rädaren", men clå rlen garnle gick ut föratt bjuda dem trots. slog de ned ögoneru ocir bugaclc sig oijidsamt.r)et va'- .ågot tragiskl, och samfidigt komiskt i ae-tta sätt, varpå'l-erre Haute vördade 1 tobs. n6r.., kriget gav hans namn staden glans och

'an 
ågtle err oerhörd pc'sonrig pop.raritet. I börjn.n 'rr praktiir<t tagethcla befolk'ingen ernol; kriget. IIe' secla,n inträtJa.de här samma fenomensom på alla .l'dr':r rrå11. IIera stacle' urobilisei.ades fysiskt och andrigt.utom Ge'e Debs' Gerno'c man kuntle i'te förstå ciet. Bankforket, advo-kalern;r ot.lr köptrr;irrrr,ir, kjnclo etl uor.lrör{ hrt moI honorn. .\r.cn pr.Js-

terna. som ofta bctt ]ro'om bevistr deras konventikrar, höI n* rnöten mot"fienden mit1. iblanrl oss',_
Intet r,rn' rrä'rndes. rngen vågacre siunga namnet "Jiencle,, i hunsrlrsiktc. Når' harr git,k nerför gatan 'ar arla omsorgsfuilt artiga. y.r;es-

dctekti'e' oclr fri'ilriga d:o, !'rihetsrån-agenter o. d. {igurei svär.madelrring haris irus men ingen vågarle gti in och möta r;ga mot öga detgemlti le"io'et. En gå'g rratle en "parriotisk" kommittd av affärsma' geii_
'ig pa err lysklötld irrherr.e or.h lolat dcnrre. Debs lrörde 1rI,r, hiirorn.t:h srä'cle ko.rrnitt6, följande hälsning: "varför kommer ni inte hem tili



+"i

m i g i stället för till denne fattige man? Jag har en bössa som väntnr
på er." Kommitt6n kom inte.

John Recd herättar, hur Debs, alllsedan han i pojkåren [örsl, sirg;

honom, alltid för honom varit symbolen äv Uncle Sam, och han sluteri
berättelsen om sitt besök:

Jag har ett sista intryck av Gene Debs, hans långsträchta magru.
huvud och lysande ansikte mot en bakgrund av ljusa blommor, den magrr,,
handen lyft och med de långa konstnårsfingrarna, unrlerstrykancle vad ha,rr

satle: u 
,

- Är det inte .storartat hur pojkarna har stått rycken! Storstilal!
När inte cletta kan bryta necl dem, så vet jag att ingenting kan det.
Socialismen är på marsch. De kan inte hejda den, r'ad de än tar sig till.
Ju mer brott clen anilra sirlan begår, ,clesto bättre för oss.. .

Och när vi hade kommit ner på gatan, tryckte han våra häniler.
klappaile oss på skuldran och satle - högt så alla grannarna kunile hör.ri
honom:

- Berätta nu alla kamraternil, som slåss runtom, att Gene Debs
säger att han år meil, hela vägen, rakt fram, utan att darra p.å
slanschettenl

Debs hand under försvaret.
(Bilderna av Art Young.)
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DEMOKRATIBOLSJEVTSM OCH
AV ANTON PANNEKOEK

I

Ur Arbeiterpolitik låniLi vi foljandc utmärkt orieuterant]c
nrtikel av clen värlclsberiimcle socialistiske teorctikern Arttott Pan-
nekoek:

Frågan om dernokratin iir {. n. ilen stora stridsl'rågan vitl 'lys}i-
I ands pånyttuppbyggarrcie.

Vad betyder. vacl nlenas rriecl demokratin? Folkets regerirr.q.

Folket skall regera sjä1vt. icke legeras av a.nch'r. l)et skall sjiilvt
skijta sina angelägenheter, e{iter egen vilja.

I denna sats lrrir genast obsertretas, att tlerr i sirr boksttrvligrr
lydelse står utan1'ör realiteten och enelast handlar onr oviisentliga
beEre1rp. 'lv ett "f'o[k". som kuncle reglera sina egna' angelägen-

heter. finns inte. Folket rir splittrat i klasser; uttiyttjare och ar-

betare stiir skarpt avgränsande tnot varanclra. Arbetare och ut-
nyttja.re har ilga eller endast mycket oväsentliga gemettsamma an-

gelägeuheter; en genrensam '!egen" r'iija iian t'le icke ha. Ot'h orn.

i enlighet rneil clen strängaste. radikalaste {ormella t'let'nokrati' ar-

betare ocli bourgeoisi vore lepresenteracle fullt kor:ekt efter sin
numerär i ett par:lament, hur skullc de kulna regel'a tillsammans?

\rad kuncle de giira annat än {ortlarancle tvi-.ta och fiirlama
varartdra iarlrctel':

När t.rrl talal onr ['olket. lneuar r,i I'olkets nrassa i motsiittuing
till clen besittancle minrrriteten. l)etta 1',,1k. clct fattiga, arbetancle

folket. proletåirhlasserr. ,"kall regeril sig sjäIvt. Proletari'atet utgiii'
rnAssan. ma,joriteten: dess intresse l-rtil alltså behiirska allt '"orrr

sk er i srrrn hälle1 .

I)et skall ic'.kc vara lörhärskancle, i tlct att iiven boulgct,i"'-

intresset iir medhiirskancle till så där eu 10 procent 
- 

clet är lika
omijjligt sorn refortnisternas föreställning att f'örut arbetets intlesse

*-i11 ul smnla 'leclhärskanile, trär i sjalva verket kapitaliritresset-

var allerrahärs[å.uile. Den urbetanile massarrs intresse ska]l härsk'l

ensnmt. Ar tvi ftrllt Irrotsatlr poliiislca mul kan endast e11 loljas.

\ri har också liirul iblanrl nrigot kiitiserat alen ailmiinna rrist-
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rätten' vi har sagt: människorna är inte alrdeles lila varaqn, att-
så bor inte heller deras r.öster vara rika. En människu, ,oJ endast
lever av sitt kapital, som inte arbetar, endast snyltar på samhällets
kropp som pamsit, som drönare, bör dock inie ha lika mycketatt säga till om som en arbetare, som genom sitt arbete uppehåller
sam'hället. Detta skal var i viss mån ett etiskt. Nu kan vi mecl
ännu rnycket stö*e skär säga: måret för vår politik, clet nu nöd-vändiga arbetet på samhällets socialistiska uppbygqande, är såfullstäniligt motsatt bourgeoisins intresse, att d.en kommer att imöjligaste mån söka hinclra och snedvrida detta arbete" vem skulleväl clå han bygger sig en bostad ta med i arbetet {olk, som för_
söker av alla krafter hindra och förstöra det? Står det en gång
f'ast för a'rbetarmassorna, att de vill använda sitt poritiska väidetili att byggu upp socialismen, så måste de utesluta bourgeoisin{rån mt clarbetet; kapitalistintressen får icke' ha något atT sagatill orn clärvid. Dr:t är visserligen ingen formeil demokrati men irealiteten en högre, en bättre demokrati, arbetarilemokratin. som
repre:senterar massans rivsintresse. nen är det som Marx kalradeproletariatets iliktat,r. Den är 

'acr 
som förr kallades kommunism

::h l" *aiias bolsjevism. Den har nu i stor skala genomförts iRyssla'd. seilan första ansatsen }ade visat sig i pariserkommunen
1871.

Man kunde nu fråga, hur det praktiskt kan iåta göra sig att
'tesluta från valrätten vissa personer på grund u,, utf fle tillhör
bourgeoisin 

- 
allcleies frånsett att det uttl;d otat k;;_.; lr, ,.ut som ett orättfärrligt goiltycke. Men man grömmer därvid. att

de proletära massornas vä}de till reorganisation av-samhäilet ickeails kommer atl, anta {'ormen u,, u' purlamentarisk regering. Det
visade sig redan under pariserkommunen. Denna ,.f,r.r"itutio'
delade sig srart i ett antar arbetskommissioner, ,o- ,kåftu de orikaförvaitningsområilena: samfärdsel, arbetsreglering, folknäringen.
härorganisationen, unilervisningen etc. Detta allt kunde icke ske*ppifrån: kommissionerna måste träda i förbindelse meil de enskil-
9a starlsclelarnas sjarvbildaite förvaltningskommitt.er; och hade
Kommunen förblivit längre beståndande, så hade man säkert av-skaffat omvägen med var av en alimän parlamentarisk representa-
tion och låtit cle centrara {'örvaltningskommissionerna framgå urarbetareorganisationerna. ur den traditioneila parra,o"rrt"i"for-
rnen bilclacle -sig av sig sjalvt i smått nya organ för en prorefårisk
regering.
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Liknande, fast i mycket mer fulländad form, har utvecklin-

gen varit i Ryssland. Arbetarråden i stätlerna, bontleråden på lands-

bygden är de element, av vilka regeringen uppbygges nedifrån;

de bildar sedan de råtl, som sköter förvaltningens olika grenar.

starlsförvaltningen väIjes av stadens arbetarråd, och arbetarråtlen

i fabrikerna av en viss branche våljer förvaltningen för hela ilenna

branche över hela landet. En allmän sovjetkongress' som sam-

manträtler tid efter annan, bestämmer den allmänna politiken, men

för varje särskilcl gren: proiluktion, Iivsmedel, samfärdsel, häIso-

vård, undervisning, sammanträiler särskilda kongresser, dit de 1o-

kala sovjets skickar sina sakkunnigastå meillemmar för att utbyta

erfarenheter och besluta gemensamma åtgärder.

Denna rörliga apparat har ryska folket utbildat åt sig av

rent praktiskt nödtvång att återuppbygga samhällslivet på nytt,

Den utgör samtidigt organet för den proletära diktaturen; ty bour-

geoisien kan inte ta någon d.el dari. Bourgeoisien uteslutes inte på

konstlat sätt från styrelsen genom att uteslutas {rån valrätten, clen

finner heit enkelt ingen plpts i denna organisation' Ty denna

förvaltningsapparat' som samtidigt är regering, är inte byggd på

personerna utan på arbetet; dlen som inte intar sin plats i arbetet

ställer sig själv utanför möjligheten att delta i bestämmanilet öve'-

lanilets tide. Den forne direktören eller fabriksägaren, som är redo

att fortfarande medarbeta som teknisk ledare uniler arbetarerådets

kontroll, kan likaberättigad med fa,brikens övriga arbetare utöva

med.bestämmanderätt. De intellektuella yrkena, Iåkarna, lärarna,

kontnärerna, bildar sina egna råd. som bestämmer över dem angå-

ende frågor. alla dessa råd f'örblir städse i intimaste beröring

med massorna, clå de alltjämt måste delegeras på nytt och ersättas

av anilra. På så vis måste man sörja för, att det icke av dem bildas

någon byråkrati, och detta är möjligt, ty genom cien samtidigt på-

gående lärar- och lärjungeverksamheten blir den nöclvändiga clug-

ligheten intet monopol för enskilda.

I ljuset av denna folkets verkliga självregering blir det först

klart, hur föga även det demokratiska parlamentet kan förverk-

liga en foikregering. Det {örverkligar endast en regering av par-

lÅentariker. En gång vart fjärile år eller vart år måste de ha

folkets förtroende; genom vackra tal, löften och program vinner

de rösterna och sedan är de herrar. undandragna massolnas ome-

delbara inflytancle, endast påverkande varanilra, styr och ställer tle

under hela legislaturperioden, hå11er långa tal och beslutar lagar.
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Men endast till skenet är de allsmäktiga: hela förvaltningen ligger .{'

i hänclerna på ämbetsmannadömet, bryåkratin, vilken såsom myn-
clighet regerar över folket. penna s, k. fördelni:rg av iagstiftande

-o,ch 
vgrkptäilande makt är i världens demokratiska republlkgr medl

lbt att behärska massorna och ändå ge d.em illusionen att de sjalva
härskar 

- 
alltså metllet att säkerställa kapitalets väkle. T)ess prak-

tiseranile i Frankrike, Ameriha, Schweiz bevisar, att där överallt,
all demokrati till trots, massorna behärskas och exploateras av
kapitalet. Och trots den allmänna, rösträtten är massorna makt-
lösa och ur stånd att ändra något i detta förhållande. I)o står inför:
cn sinnrik undertryckningsmaskin, som bildas av parlament, pur,
lamentarisk regering och ämbetsrnannakår. I)e kan utöva en smula
inflytande endast på en plats, då och då vid valen: men även clå
kan rleras vilja errdasl halvvägs klargöras undcr valtalens dån
och programmerrs rassel. Men i mån som cle valda. parlaraentari-
k"rna bemödar sig att tillfredsställa folkviljan, är ile snart om-
r,är'rda av tlen parlamentariska srnutsen: partidisciplin, kulissin-
triger, p:atsaligh_q-t; och partihuvudenas "parlamentariska,' rege-
ring är snart så gott som oberoencle av folkviljan. Och clenna
regering är återigen halvt maktlös emot den fasta muren av stats-
byråkratin, myndigheterna. som står likt en främmande hårskar-i
makt gentemot massorna

Parlamentarisk styrelse är ;r1[sspolitikernas käpphåst, vilka
genom långa tal vill visa sin oumbär1ighet. De är railda ftir bol-
sjevismen, ty vart tar cle seclan vägen? Nar clet gäller att arbeta
praktiskt i stäliet för att hå11a långa tal, då är de i sjäIva verket
överIlödiga.

Marx och Bngels betecknade staten såsom kapitalets orga-
nisation för att hålla nere d.e exploaterade klasserna. De hade kun-
nat tillägga, att ilemokratin häri ändrar ingenting och bara tjä-
nar tilf att i'örespegla massorna skenet, att de sjalva har makten.
De ställde därför som clen proleiära revolutionens första uppgift:
btatens sönderbrytantle. D. v. s. att denna maskin, som behärsxar
massorna och ligger utom räckhåIl för dem, denna myndighets- och
parlamentsapparat måste avskaffas. Denna fråga är just kärn-
frågan i striclen mellan den revolutionära och den borgerliga rikt-
ningen. Av den beror clen närmaste framtiden; ty om den gamla
statsmakten forblir oantastail, kan den uniler senare omständig-
heter åter bli ett verktyg att hålla nere ile nu upprorisria massor-
na och återupprätta kapitalets herravälde.

it
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n ett ståtligt arrbete, omfattancle 5- å 600 siclor' irar Franz

Mehring i tjol till Marx' hundraårsclag technat bilden av clen mo-

elärna. vetenskapliga socialismens mästare' Sakerligen den n.rr:st

uttömmanrle skildring liittiils av såväl tä'nkarcn ooh kämpen som

cleu rika oc'[r helgjltna petsonligheten I(arl JVIarx' ocli man må

hoppas att någon g'iog i framtirlen få se detta arbete i svensk

driikt.
[)e stora, dragen av Marx' utr,e.kling oc]r livågärning skym-

mas och tyngas icke av bokens flodande rihedom på intressanta

detaljer. l)rir stiger fram ur skildringarna båcle ett personhistoriskt

och tidevarVsbistoriskt epos. På {'lere jämnlopande linjer kunna vi

se hur mä-ctarcn och lrattls trogna vän och vapenbroder Engeis mecl

g.niot, Ariatlnetråd {inna sin väg fram till de stora hypoteserna'

ti}ldenvidablickenutövertide.rna.Materialistiskhistorilåskåcl.
ning, klasskamp, internationalism {orm,a sig ut ur denna väldiga

lrr"itnirrg mecl den iborgerliga värlilens clrifter' idöer' intressen' täv-

lande ooh kämpanrl.e innu främst på arenan, medan arbetarmas-

sorna stå passiva i fjärran e]1er borja fylka sig för sin strävan och

socialistiska irleai fåna ti1lilyht och skygd i små Jöreningar och

klubbar av iinnu hah't konspirativ karaktär' Ur denna' sjudande

virvel höjer sig Marx' huvud likt havsguden ur böljorna' "
Europeisk offentlighet, clet stora rid'dareslaget för vä1diq

manskligtets{rälsning, den oaviåtliga striden för en samhällsklass'

knappt änto 'nl.,1,'.t-.,l o- sitt och sin uppgi{t - 
allt defta' som

krinnetecknade oc]r fy11de Marx' liv, har i vår i.örcstälining trängi,

undan de mer i[tiniå clragen av honom. Lyckligt förstår-Mehring

att låta clem flyta in i och sammansmälta med hans mångsid'iga

verksamhet. Bakom sin tankes verkstad hacle Marx en k:rmmare'

där Mehring iåter oss blicka in och där vi möta den 'vannhjärtade'

mcn {rån all ihåIig mait.vr-sentimentalitet fria människan' Ilos

honon syntes {orenäde Atias' bredskuldrade styrka' clen sanne sto-

ikern oc,h tlen flamurande elclsjälen' Genom att sålunda giva oss

Marx iiven sedcl inifrån hans fhmilj' dennas sorg'er oe'h ibek-vmmer
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i eft lanclsflyktingsliv, genom, att fläta samman ilenna röranile i'-
timitet rnecl hans iclöers och veta'des vicla mått träder hans lrer-
sonligiret mer levande än någonsin fran för vår bliok.

Iiiom de olta nya ooh märkliga uppsiagen tiil forkiarjng ar.,

"nlarxisrnens" fra'rväxt, de talrika analyserna av cle rnarx'strra
skrifternas upprinnelse, av deras ski{tande pt,lemiska fru'ter briu-
gar oss Mehring i livlig åskårllighet en nängcl gestaiter rch i,ids-
strömningar, mecl vilka socialismens båda clioskurer trädiie i b.c-
röring 

- 
personligheter, teorier, åskåi.lningar, som skriclit över det

moclärna livets scen, en stor del nu glcimda eller clalancle necl i er-
inringens töoken, andra 

- clock ett fåtal 
- 

ännu föremål {'ör me-
ningsskiften. Så som Marx lever dock ingen av clem ännu meil
sin livsgärning in i nuticlens virlunclerliga clrama av förstöring och
nydaning. Det ofta skevt fattade förhåIlandet meilan Marx och

. Lassalle behanillas även med omisskännlig sympati för båcra män*
nen och med klar blick för cleras väs,ens art och deras lägg'i'gs
och förutsättningars olikhet.

De' allra stiirsta ahtualitet för oss just nu ha c'le utfi:irriga ha-
pitei, som behanclla cle f'örsta proletärisk-sociaiistiska ansatserna
till skapancle av internationell sarnmanhållning. Marx var ju hu-
vuclet cch pännan i dcn ,första rnternational.^n. Ilans polemik och
linjeclrag'i'g f'or socialistisk politik famnaile nu på 1860- och
18?0-talen vicla större horizonter ån uncler hampåren på 1840-talet.
världen hade v'xit mecl industriell och hommersiell kra{tstegri.g',
arbetarklasserna haile vaknat, arbetsfältet hacle vidgats till oänd-
liga perspektiv. under ilenna synvinkel och vägledcla vicl r{eb'ing.,
förfarna hancl fatta vi nu klart ooh distinkt Marx' stätlning tiii
en Bakunin, till err vaillant och cle franska blanquistcrna samt tleu:
tidens radikaia internationalistiska engelska fackföreningso,är],
varav dlet fanns en he1 rlel.

Vacl skulle en Marx ha tänkt och sagt om nutidens socialpat-
rioter både på centralmakts- och ententesidan? En av ile nu mest
utpräglacle engel.ska socialchauvinisterna HJ'nclman är föremål frjr
ett pikant avslöjancle i Mehrings bok. r bc;rjan av 18?O-taret hacle
Ilynclman utgivit en liten skrift benämnil "Englaud åt alia',, d:ir
han 

- 
utan att citera 

- 
hade stulit ur,'I)as Kapital', cle mesi

r'äsentliga kapitien om arbete och kapital. rlynclman försöktr: ui-
säkta sig med att Marx'namn hade så clåiig klang hos engclsrn;in-
nen. Marx bröt nu fullständigt med rlynclman, vilken han ansis
för "ett svagt käril".
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epos: den socialisti-
massorna' skoljande

forskningens vidder'

Det kan ju erinras harorn, ty det, har säherligen generell bety-

delse, att ayiit* "osäk'-a kantonister'l i tltttu r'älldskrigsår förtona

i borgar:pal riotiska lärger'

Såårtionc1efritårtiondt.mäjs1asigc1ragenavMarx.
Mehrings bok välver sig den älita socialismens himmel' "Marx

var", säger han i shltorden' "framför allt revolutionär' Att

medverkatilldetkapitalistiskasarnhäIletsoc'hd'eavdettas[rapade
statsinstitutionernas störtancle, att medverka till det moclärna pro-

letariatets befrielse clet var hans verkliga levnadskall"' Och

clårför var Marx sin tids mest hatad'e och mest smädad'e man' Så-

r,äl envåldsregeringar som republikanska regeringar utvisad'e ho-

nom. . . Han sköt allt såclant åt sidan som spindelväv' aktade icke

tlärpå, svaraile blott i yttersta nödfall' " Och han är ärad' älskad'

begråten av rniljoner 
"r'evolutionära 

medarbetare' som bo från de

sibiriska gru\rorna över hela Europa och Amerika ända til1 Cali

f ornien."
Ett verkligt äre'rninne iiver ett storslaget

,qkn tankens vårflod trängand'e ned och genom

in iiver och befruktande även vetanilets och

IDen ltnska revolutionen' S!älvkritik av O' V' Kuusinen'

Irams förlng' Pris 25 öre'

En av 'dem, som varit med i stridens front och rlån' gör här ett försök till

sjålvrannsakan, men så långt i rån skattar han ät'clet i borgerliga kretsar

"-iy"ft" 
korskrypandet åi hoger, a'tt han tvärtom i rakt motsatt rikt-

ning skarpt klandrar Aen finstä socialdemokratins alltför stora och naivt

optimistiska nangilrentt"i åt "ilemokratin" i tiderna före ilen stora kra-

schen. Borgarne med N{annerheims kulsprut'or ha lärt våra finska brö-

,tler att,bittert känna i'ilemokratins" utleva'de sköka; i intet lanil som i

Finla.ndfunnose{tert-sarclömetsfalldcst-atligaförutsåttningarr'ra'fören
renotllad tlernokrati, i intet lantl så som tlär låg allt i politiskt av-

seeirde till rätta för socialisrnens "frecllign penetration" .- 'och- ändock

s4track det på bourgeoisiens och byr'äkratiens förenade vilja och makt-

intre.e-sen.
Därför .bjuder oss den finska rev'olutiorrerr, såsorn Kuusinen skildrar

rlen rnetl ojåviga fakia och inträngande karaktäristik' ett färskt skol-

exe,mpel pil tingens obevekliga marsch i den ounth'ihliga klasskampens

tecken fram över spillr'orna Jv en "demokrati"' s'om borgarna själva slå

i;ty"k"", rnedan de le i rrjugg åt en högersocialism' som hjålper dem att

bevara skeilet u" toif.1G" tiirttt' Lasvård och betyilelsefull är ilärför

Kuusinens broschyr. Deu ger så mycket generellt 'och principiellt vårtl'e-

fullt, att dess titel gottkåAn ha årit, Fr'ån sr:cialdem'okrati till radikai

kommunism. 
C'
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SVENSKA ALLMOCENS FRI HETS.
STRIDER ETT MARKLICT ARBETE

llledeltida fogdestuga

På, I'rans förlag har i tlagarna utkommit första clelen av Alfreci
Kämpes Svenska allmogens frihetsstritler, ett arbete som färiligt skall
komma att omfatta tre delar. Då den nu föreliggande delen innehåller 206

lidor, med ett 50-tal illustrationer, år rlet sålunda ett mer än vanligt orn-
fattancle och brett anlagt verk, ,som här bjudes den svenska allmänheten.

Arbetet är också ett första steg på de nya vägar vi ha att beträda.
Den svenska historieskrivningen, åtminstone den som otficiellt bjudes ut
åt folkets barn, har hittills varit en ku:rgarnas historia. Det är alldeles i
sin ordning, oeh ilärtill rätta ögonblicket, att nu börja få en historieskriv-
ning på social och ekonomisk grundval, en folkets historia. I detta
avseende bebädar Alfrecl K'ämpes "Svenska allmogens frihetsstrider" ett
länge efterlängtat genom;brott.

Det är också fullkomligt riktigt att en sådan ny historieskrivning
och historieforskning tar sin början med "allmogen", ty clenna var ur-
spnr.ngliger iilentisk med hela folket. Yår fria och stolta hedna,bonile ut-
gjorde en gång kärnan av landet be{olkning, den var en bonded.emokrati,
som av- och tillsatte sina koaungar, som rrår herre på sin gård och i det
längsta höll adelns heremakt på mattan. Liksom cle flesta våra stornän,
utom de invandrade släkterna, härstammade också den uppväxande herre-
klassen av adel och präster Jrån samma odalbondestam, som den seder-
mera lyckades underkuva.
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Herremännen - acle]rr, präster, åmbetsmärr, militärer .- och ilen mo-

därna intlustriarbetarklassen har såIuntla båtla en grlmrirlsam vagga' clen

självständiga oilalmanna- och bondeklassen'

Detvarcletkatotskaprästerskapet,somförstbrötrjengamlabonrle-
demokratien: som en symbol av clet börjancle förirycket förbjödos btjn-

derna vitl tinget i Linköping år 1153 att båra vapenl

Slavtrrna, som hade det grövre arbetet på sin lott' utgjorde genom

sinbördenlägreklass'somavpraktiskaelleranclraskålungefårsam_
tidigt blev frigiven.

Detta år, i korthet antytt, tlen föreliggantle framstäilningens anslag

idessförstakapite].Därnästskilclraskonungamaktensochdetaristo-
kratiska väldets uppkomst. Lagmännen, om vilka det uncler bondedemo-

kratiens dagar hette, att "lagman skall bondeson vata"' buntlos så små-

ningom vid konungen och därmeil var allmogemakten knåckt; i sa'mma

syfä gick tr{agnus Latiulås' åtgårtl att binda en de1 av oclalmännen vid

,ig gJoo* in{årancle av 
'usttjånsterna 

med clärav följantle riddarvärtlig-

f.J o"f, ilet adliga frä]set. A4eln fick rätt att befiista sina går'ilar - me-

dan bönd.ernå som vi sett förbjötlos att ibåra vapen - och frälsejorclen

fickend,astägasavade]smän.Dåböntlernaslutligenblevodagsr'er)<s-
skyldiga uncler adelsherrarna, kyrkan och konungen sa'mt började be-

nämnas ofrie, o{rälse och vanbördingar, då hotades bonileklassen av full-

stänclig livcgensliap. De srr kallaclc "Ianilböndetna"' som brukadc ännans

jortl,vorogenomenmängclgodtyckligapälagorunderkastadedelivegnas'
viilkor. Skattcböntlerna, de självägande, känpad'e genofr sekler för sin

rätt.DerestesigkraftigtrrrotilentyskakonungenÄiibrechtav}Ieck-
lenburg,somdeförjagaile,ochundertlrottninglfargaretasticlskeclde-
å'uminstonepåpapperet-enrealuktionavadclsgods'somigendörnclestil1
kronan och böntlerna.

För de fattiga och s. k. ,,iöst folk', införr]es tjärrsteplikt meil straff

förd.em,somejantogoerbjutletarbete,enfördbilclsåIrrndatilltlentjän-
steplikt vår socialdemokratiska höger viiie införa här' i landet i s:rn-

bandmedclensorgligtberyktailebränslekommissionen'Detärsålunda
på den mörkaste metleltidens vägar vår tiils "frihetsparti" alit som otl,a's1;

år inne då det riktigt anfäkias av reformiver! Den så kallade "gårdsrät-

ten,' med barbariska straff ,mot den vapenlösa allmogen och tjänarua

kunde ju också vara något att 1ära av på clet hå11ct'

Metleiticlengicknetlunclerhäftigaklasstrid.er;l'esningarn]trnrlet
Engelbrekt,sturarnaochGustavVasabilcladenhistoriskalamenom.
kring ett tidskede av häftig jäsning, då tlen gamla bo'declåmokratien ä'-

nu kämpatle småfoikets karnp mot fogdar, adelsmän och nyskapatle kttn-

gadömen.
Av särsliild vikt är, i {råga om

så kallade "hjåitekonungarna"'bliva
Del-
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en notlärn historieforskning, att de

rerlucerade till sina rätta proportio-

lljåltetlyrkandet hör samman me'l bajonettkulten och

våsendet och mäste clårför slås neil' Kåmpe börjar med

Gustav II ;\dolfs kryperi för atleln och hans hårtihet mot

kanske altlrig haft det så svårt som under hans regering'

hela militär-
att konstatera
bönderna, sotn

Hrn Dorlade
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167l års gåräsrätt.

det bortslösande av kronans jord till aaleln, som fortsattes av drottning
Kristina och som sl'utligen iedde titt reduktionen.

Det olyckliga Finland blev isynnerhet tummelplats för rovlystnr
adelsmän och herrar, som slogo under sig bönclernas gårdar och foro frrm
som erövrare i fiendeland. Kanske det år löljclerna flv denna rovpolitik,
som ännu denna clag reser klass mot klass i detta sönderslitna land? De
ailelsrnän, solt utmärkte sig so{m rle grymmaste, befordrades oJta av
"hjältekonungen" ti1l höga ämibeten! Stutiigen reste sig bönderna i Fin-
land tili väpnat ulrpror, det s. k. Klubbekriget. men tle blevo efter blo-
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diga striiler ,underkuvade av sin värsta plågo.ande, Klas Flem*ing, med

tillnamnet Sotnäsa, varefter han hopband bönclerna i tolfter och stoppaile
dem under isen!

Otaliga äro de .boncleresningar och uppror, som beskrivas. Marr
kanske ,kan säga, att arbetet håri har sin egentliga styrka. Genom sek-
lerna går en jämn strö,m av dovt hat mellan förtryckare och förtryckta;
liksom i ett panora:ma föres låsaren från den ena klasstriden till elen an-
dra; klassernas stricl är ing6n nyhet för vår tirl, den har endast bytt ka-
raktär i rlen mån utveckiingen har äntlrat själva klassförhå1landena. Me-

dan den forna bondeklasserr var egendomsbesitlandc nch stred för sin
äganclerätt och sin sjäIvständighet, gäller nu striden mellan egendomsbe-
sittande oeh icke besittande. Fienden är i ;bärla fallen ilensamma, tlen
härskl;'stna och rovlystna storborgarklassen, adeln och pänningmännen.

Under drottning Kristinas ticl förcies landet allt närmate en kata-
strof: ailelns makt och rikerlom befästacles - Axel Oxenstierna och de
övriga statsmännen togo för sig 'rned {u1la häncler - medan bontleklas-
sen närrnarle sig livegenskapen. Böndernas äganderått kringskars allt
mera. De förlcjöalos att utarrenrlera tlelar av sina hemman, hellre fick
jorclen lig€ia otrrukad ; de voro till och med förbjudna att göra nyotilingar!
Förpantningar. för.läningar och försäljningar av kronans gorls tili adeln
togo ett oerhört omfång. I

Reclan ,under KarI X Gustav drog ilet ihop till en generaluppgörelse
med det slösaktiga regementet. 3'olket ropade på reduktionen! Men
under den efter hans rlöd följande förmyndareregimen fortgick det på
såmma sätt sorn förut. Det var först vid Karl XI:s tillträde till rnakten
sorn det stora verket kunde påbörjas. Vi sitt genomförande av retluk-
tionen representerade Karl XI statsitlön och det allmånnas rått gentemot
den rovgiriga adeln.

Bliven envälclig lät kungen reduktionen gå tr*m. De la Gardiska
ätten fråatogs Ekholmen i Uppiantl och l,eckö, Per Brahe llörlorade sitt
grevskap Visingsborg - alla s. k. greve- och friherresknp inilrogos till
kronan. Och detta var entlast början.

Men reduktionen behöver stutleras av oss alla, ilärför att ilen har
så mycket att säga just vår egen tid. Vi behöVa närnligen en ny recluk-
tion likaväl som 1600-talet behövde sin. Arbetarna måste läsa Kämpes
bok. För stutliecirklarna är rlet föreligganile arbetet oumbårligt. Det år
en källa till vetande, såtlant vår ticl behöver. Det pekar franåt rnot ett
nytt Sverge, som skall komma, då folket får igen sin joril och sitt heliga
arv.

o. D.
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BERTEL GRIPENBERCS
SAMLADE DIKTER

Bertel Gripenbergs hela hittillsvarancle iyriska produktion föreligger
au komplett i åtta vackert utstyrda bancl å Björck & Börjessons förlag.
Det är de käncla samlingarna Dikter. Vicla vägar, Gallergrinden, Rosen-
staalen, Svarta sonetter, Drivsnö, ,tftnår i Tavastlancl och Skuggspel. Pri-
set pr del är förhållanilevis billigt: kr. 3:50.

När man bläclclrar igenom de bortåt 400 poesierna på de över 900
sidorna, stannar man vid ett annat, som man i sin första ungdom fun-
nit vackert, värmts av, kanske kunnat utantill. Men samtidigt kan man
inte frigöra sej från känsla,n av, att det var ganska 1änge seclan oclr
att den finske iliktaren i stort - unilantag fins ju - tiltrhör en dag eller
rättare en kvåll som dött. Hur fjärran borta i den ramlande borgerliga
kulturen ligger inte ilessa "syndebarn", denna Salome, ilenna Linclagull!
Ilur oåndligt tomma och ovärkiiga blir inte för oss, värdskrigets sa^rn-

tida, strofer som dessa. ur' "Inför' slutet":

"Lät oss då med feberheta händer
höja glasen till en sista skål!
Brinnen. brinnen, sista röda bräntler
i vår glådjes snart {örbrunna bål!"

Såilant har irrgen tragik, irrrponerar lnt". n"t är inte kånt. Det år
litteratur, artisteri, maskoradbal. Ilen tunna bohämpoesi. som seklets för-
sta decennium ocllade, som hade sina typiska svenska representanter i
Sven Liilmans lustförbrända Pasiphaö och Sigurd Agrells 100,000 och 1

s'onetter, ,som fiydde nuet och skrev sensualistisk vers om Baalshetär.er
och ,andra antika dekadensvarelser, denna i tlålig mening individualistiska
bohämpoe,si torde nu vara clefinitivt d,öd med den kultur som fött den.
Träden lyser, heter det i en .a,v Gripenbergs dikter, röda som en sminkad
kvinnans kincler. l)et var d,å. Nu har det röda iått en ånnan ton. Äfton
har blivit moxgon. Inte så estetiskt tilltalande morgon kanske, men mor'-
gon ändå.

Gripenberg var typisk för sin dikta,rgeneration. I ,över 300 poem
har ran. trrinnat sin eviga lidelses eviga utbrändhet. Hälften väl sonet.
ter: den konstla,cle genren kräver ett konstlat r'ärs:nått. Formellt har han
utan tvivel rutin och de sista diktsamlingarna i seriel visar t. o. m. en
viss utveckling till en knappare, m,äilfullare stil, men till innehållet står
han stilla, från första bokeu till den sista: hohämbrunst och en smula
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billig fosteriandspocsi. Liingrc äl ti]1 en såilan komme'' aidrig b,ohämpoe-
terr, och clå har han iindå lyft sej högt i råret från sitt lilla jags f;r1lbänk
och tobaksirngor. Xlänskligheten ligger alitför högt för att kunna anas
rrr. honom.

Gripcnbclg \rrr en av ile bättre av det artisteriets poetlag, sonr av-
somrude vitl r'ärdskrigets utbrott (mecl eller utan nirgra pntriotiska
lirigsstrofer till avsked). När man läser honom uu, är det som lrtt
stii och se pir smycken i ctt j r.rvelerarf önster. I)e måittar inte. Varken
kroppcu ellcr själel. Odr mänskligheten är hungrig nu. Glupancle hung-
rig. I trllir lvseenden.

T.N

Debs, Roosevel{ ocEr Kaiser lÄlilhelm.

llnclel dcn pir rurnirl stålle i detia häfte omnånnda rä'utegångerr mot
vi:lr värltlslrejdade gamle arnerika.nske partivän Eugene Debs hnr denne
glånsarrd.e tört lredens och den revolutionära socialismens talan. lln a.me-

liknnsk tidning liimnar ell referat från rättegången, vari Debs på föl-
.i:rntlc siitt rr lild r1. tlt'rr gängse rgiLrtionslögnen. ltt de rovotutionär'ri.
rngt kriget arbetandc socialisterna vore Kaisers agenter:

Låt oss gå vidarel Ni rninns, att vicl slutet ,:iv Theodore $oosevelts
anrlra peliorl som presiclent for han ör'er till r\frika (skra,tt blarirl liilte-
giingspubliken) Iör att bekriga nägna a.r. sina förfäder. (Skratt, bravorolr
och applåder.) Ni kommer ihåg, att när dennn expeiiition r-ar slut besökte
han alla Europtrs hur.udsläder och filades med vin och mat och pti I.iia
sätt av tlerr gamltr r.äriclens kejs.rre och tsarer och kungrr. 1Äppl"Ldcr.)
H,an besöktc Potsdaln lncclan Ka.igcr va.r där och enligt vad man kunde
läsa i arnerihanska litlniugir] \-illt h;rn ouh Kaiser snart myckct familjära.
(Skratt.) Dc hade så trevligt tillsammaiis och klappade varann pii axlarna.
(Skr:Ltt.) Scdar Roosevelt hadc åsett revy med Ka,isers trup.per blev
han, enligt sirlrmit rneildelanden, hänförcl över dem och sade: "Om jrg
iigde en sårlnl arm6, sti skulle jng erövra värlrlen!" (Skratt.) Irlan kändc
Kaiser lika brr då som han gör' det nu. (Skratt.) IIan vissbe, att det
r.trr Kaisern, Vilcldjurct lriin Rerlirr. Och ändå tillät han sig att trakteras
rrr- Vildtljure'r {rån llerliu. (applåder), gick till Vilddjurets från Berlin
rnicldagsbord. sntt i förtroligt lag meil \iilddjuret från Berlin (Appiåcler.)
L)ch medal lioosrevelt underirölis kungligt hos den tyske I{aiserr, salte
srmnre I{aisrcl ledarrra lv s,ocialistpirrtiet i fängelse för att c1e bekåmlirrlc
Kilisern och 'I'yslilands junkrar. (Applåder.) Roosevelt var hedersgäst i
Kaisers Vii,a lrus, uniler det socialisterna satt i Kaisers fängelser, för att
dc bek'åinpucle riaiser. (,\pptåder.) Vem av ciem vur tlet som kä.mpadc
för 'clemokratin? Roosevelt? (Nej-rop.) Itoosevelt, som firaties av Kai-
ser, eller socialisterna, som satt i fängelse på Kaisers oraler? (Applåder.)
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Ef{ varmingsord mof en{ende-imterven{isDnen ! Iåyssland
gcr clc' storn ekonomiska cngeislitr ticlskriften The Nation sina imperia-
listiskr.r. ianrismän. Når, sli.ir.er den,.u kriget Jr.slut. Lctser man till nyttkrig - ^ot bolsje'ihc.na, e'ligt rimes därför ritt de för. ett skräck-
vålde. ltcn clet är viii i.gen iillrilcklig a.leclning ati brlnga ännu vä,r.rcgkräck och ännu viirre hungersnöci ör'e. Ryssranrl. sådant har nämligen
alltid varit clet historiska resultaiet av ett medl:orgarkriEJ plus väpnad
inter-,'ention frå. frårnrnande rn:li<ts sida. Titlskiften påpek:rr, att man har
misstagit sig om sovjetmaritens styrka. Rolsjer.iker.nas stå11ning har
stiindigt stärhts, och årsticlen iltesluter r.arje möjlighet till framgångs-
rik inicn'ention för'e våren.

Det fi,4s, påpeka' tiilskrift.e' r'idnre, en hisforisk riktning, s.om syss-
1ar rneil err el;orrornisl< utiåpJgning av historien och på grundval av sina un-
dclsöi<lirgrr.r' Lär'dar att a.ila modiirna krig förs för konkreta ckonomiska
rn.irl unclor ir.lealist jsk mask. Detta t5rcks också stämma, för. ententen.
llirndelstidningarliii Jroriitt;rr oss öppet. att Rysslanil är en goil ,'pris,'med
sin:r ocr'hörda förråd a* rårnrteri;rl Iör krigsinclustrin, att såden kan
skör'das tre giingc. orn årct i x{csolotamien och att Afrika är hela världens
sk:rttkammnre. I{.r rnycket 

'i ä,n lr.atar humanitet och demokrati och
filantropiska a'sil<ter, når 

'i sysselsätter oss mecl ryssar, arabe'och neg-
re. - r'i .råste 

'öch'åndigtvis ocl<så ge oss i färd med järnvägar ochgruvdrilt. olj,'källor. ulnyiljando rr- råmrt,.r.ial. koncessioner o"h prl.,,_
ningppörmå1.

om e' för'nullig rnan i privatlivet finge hand om en sådan invecklad
:rffär, skulle han så mycket försiktigt till. arbetet. Han skulle inte börja
med att utesluta aIla biintressen; han skulle först och främst se sig
om efte' oegennyttig* kompanjoner. Det är ilårskap att hävda, att vi
eller fralsrnänncn cliel italienarur, år, cller ens borde vara, ointresserade.
\.i behöver inte skämmirs ör'er handelsintressen med hänsyn till j,årn-
r-ägi-rr ocjr råmaterial; i vårn ofjentliga debatter behandlas emeljertid detta
slags sp'örsmål pir, samma sätt son clen föregående generationen behancl-
Iade scxuellir spörs'rål. \ri spelar dygdign. sippa i ekonomiska affärer.
vi ger oss sken a' a.tt varn 

'pphöjila 
över sådant och unilviker varje

öppen beliandling av frågorna.
om frctlstraktaten blir etl rne'del att håvdn siirintressen och icke en

'erklig irLttrruatiolell airpell-institution till att sköta rättfärdigheten me1-
lan folkeir, då, får .r.tlia Iluropas socialister bekräftelse på sitt välbekanta
påstående. lle kornrner att siiga som så: "r]essir stater r.'ann kriget, de
förrvckte st-vrkcförhållanderra till sin förilel, och sedan de så utestängt
sina konkurrelter'. gic.k de att cleln bytet på ilet vanliga sättet, men efter
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en skala som historien änn. ej sett rnaken till. De var. rnycket smartare
än .sina konkurrenter och hade dessutom en ha'dske över sin pansrade
näve..När de övertog en stor, värdefuil landremsa, var det ardrig annexion,
bara'"protektorat". Då de tog Tykrands koronier, kailacre tle sig ,,ut-
redningsmän i boet". Icke desto mindre blev det eknomiska nottoresul-
tatet att alla koncessioner och alit annat r'ärdefullt byte kom i häncler-
na på dem otlr deras hjälpare.

vi säger inte detta. Men vi är furlt på det klara m.ecl, att en sak-
kunnig, logisk och mycket stark tankeriktning bara väntar på en anled-
ning att säga det, en tankeriktning, vars stora anklagelse är "erövrings-
'låget i östeuropa" och som nog kommer att göra de våldsamma.ste an-
strängningar för att vinna makten i väststa.terna.. Ännu finns det en
chance för att hålla rörelsen nere, men då måste vi göra så litet som
möjligt som förtjänar denna förkrossantle kritik.

Vad betyder Eausanne-konlerensen?
Och'vacl vill den? Vem deltar i ilen? {rågar, Ilerner Tagwacht,

i en red.aktionell artikel syssel'såttande sig metl sakens principiella siila.
Och vårt broderorgan svarar självL:

Det är de gamla socialistpartiernas konferens, scheicrernä'ne's
i ryskland' Thomas', Renaurrels och cachins i Frankrike, Hendersons,
vanderveliles, Tr'oelstras. Det konmer att rbli sociarpatrioternas
i alla ,la.nd konferens, och 'dessa kommer - då de i grund och botten inte
har något att förebrå varånn, il,ärför att alla på såm.ma sritt förrått In-
ternationalen, på samma sätt sålt .re sociaristiska principerna .och i tjänst
hos imperialismen på ,samma sätt l,åtit .spänna sig framför sin bourgeoisis
krigsvagn - att uppnå avsolut negativa resultat. De har intet att lara
a., varann 'och har inte heiler .att .såga varann någo,t, som k.nrre anvisa
dem nya vägar. I)enna konferens, upp.byggd av spillrorna av den gamla
Internationalen, på samma grundvalar och metl samma brottstycken, .kom-
mer likt de föregående konferenserna att sruta med resoluiioner, sominte säger något oeh vilka frprnför alit inte kommer att innehåil,a ilet
varpå värklens arbetare i fyra år väntaile förgäves: kampparollen.

Det mer ån Jyra fasansfulra krigsår räckande förneka,nrlet av cle
socialistiska gr-undsatserna kan inte tvättas bort på en fyra d:agars
konferens; den i fyra krigsår burna patriotiska huden kan inie avtagaefrån ena ,dagen till den andr,a. Buren och behårska,cl av sarnma a,nda,
som beviljaile.krigskreiliten, som drev arbetarna ut i skJrftegravarna och
sporr,ade clem att "hålla ut", kommer konferensen hclt enkeit att bli enpratkonferens, som hommer att ge deltagarna med sig hem innehållsrö,sa
resolutioner, utan kampparoll och utan kampvilja. Den
kommer icke, so:n Zirnnaerwald och Kienthar, att bli utgångspunkten för
en revolutionär rörelse, den kornmer icke att som clessa lanbrytande fOra
arbetarklassen framåt, kommer icke att bli en andlig pånyttfödare. Ty ur
den gamla rnternationarens spilror kan icke konrma den and,a, som vär-nar proletariatets klasskamp. Mod Zimmerwald och Kienthai har kon-
ferensen intet gemensamt. Det är trorgfredsfolk. som här kommer s&mman.
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lllarl fiil hlasskampent
I vårt norska broilerorgan Det tyvende aarhundretre skri_ver Johao Evje en intressant artikel o* ,1" .",,uute stortingsvaren ocbdera's f,örstärkande av den norska reakti,onen. E. överväger orika rege-ringsmöjligheter och kommer till följande slutresultat:Det är mycket möjligt, att den nya högerkoalitionen söker skyltaett vänligt a'sikte' Men ett är säkert: Åo r.orr.o", att på liv ocir-aoa n"-kämpa sociarismen. Naturrigtvis icke tre specielra sociara kraven menallcieles otvivela,ktigt soci,alisrnen. Och om onrständigheterna icke kom-mer att utveckla sig elter andra vägar än hittills kanåa, så flgg;, ,.uorp-linjen vitl nästa korsvåg klar till klasska,rnp. överkrassen, däribra.nd desjälvägande bönde.na,,har konsoriderat sig. Metan den och oss finns ettmin.re part, bestående av radikara - iat -ig säga: idealisterna s.omuppgivit assuransaffären. och så kommer sjärvkr.art också underkrassenatt kons'oriclera sig kring sina krav. Arbetarna kommer inte att ännu engång rösta ne. högern' De stora lönernas tid år då förbi och man 

'rir
tvungen att tänka' på annat än det bekväma,ste sättet att skaffa sigbrännvin' - vår front år 'obruten. De strider vi fört har på a.ndra hållsprängt partiet 

- och ödelagt det för långa tiiler. Det har vi sluppit.visst har vi inhöst't bittra årfareo'"t"". m"n de är nyttiga. och drarvi lärdomar av d.em, så kommer sociarismens genombrott i detta rantl ialra fat f,orta.e ån tle fresta 
'u r.å,gar r."ppu". som ett brev på poster,som .l3jörnson sa.

Arbetarhlassens salnmansätfntng
är, skriver Julius Deutsch i Dgr Kampf, Wien. den dag i dag en heltannån än tideo före kriget. r fa.brikerna arbetar ,u långi irurJ r."io.ro.och unga :nänniskor än någonsin förr. trå g"ooal därav är massa.nspsykologi olika mot i. föregåend.e perioder, och ännu större forandringhar vållats av der sätt, r-arpå marr nu u.blto. r r"rrrii"*". o""i' ,u"*"arbetstirlen, nattarbetet,..,bristen pa s$dOsanordningar, sammanstuvnin_gen a., bägge könen i 

-rökiga, fukiiga u.b.trlokul." J"rri a. *a"gu ,"a""missförhållandena i clet fö' *rigät o"guoi"".ua" fabriksarbetet sam-verkar i sarnma riktnilC 
- 
tilt att *t u1ia 

-"tt 
tillstånd, som påminnerom hur det stod till i kapitalismens torstå tio. I)er ursprungirga kapitar-hop.i'gens cl:rgar tycks ha återvänt. rnte hara i det sätt, varpå de srnar-taste kapitali'sterna stiger 

'pp tiu hastig rrit udo*, utan också i det sättvarpå kvinnor och unga arbetare bringJs i toraa*"t,1"*il:1"'r|"0r0"".och en her ge'eration av a,rhetarkrassei drives ut i de förfärrigqste för-hållanden' visar rikhet'en merr .e tider, vi trodde for attid svunna. Lik-som i den ursprungliga kapitalhopningens tid massornå ofta drevs ti' ut-brott av förtvivlan och som de bash, ut' urr.turr.iu-*.ä ää** i"åuä. ,r,,en radikalism utan gränser, så har åter nu dcssa bägge urcprungligrrformer för proletärisk aktion t.att sturr.u"u i förgrunden. Ä ena sidarrden vilda förtvivtan hos dem, som iote ,;;;;" sig ha mera att förlora,, åandra siden den överströmmande tadikaiismen hos dem som. utan hån-svr t'r motståndet r'äntar allt av den raska-besr'tsamma tr."au"*""
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