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KRISEN
OCH TAKT
Av Z. HOGLU

I PA R T I E T
IKFÖNSLAGEN
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Röda söndagens resolufion.

Frågan our clet socialilemokratiska väirsterpartigts taktik fick
siirskilcl aktualitet uniler valrörelsen i mars, clå all,a de tre boL'-
gerliga prartiernas samfallda lösen var: "A,kta er {ör bolsievikerna!"
Ännu mer ltrännande blev frågan i samband med clen s. k. rödrr
sönilagen ocli ,cleir protest lrån vi,ssa r'änstersocialistiska riksdags-
mäns sicla mot den för denna dags clemonstration,smöten avseiitl:r
resolutiort, vartill partiets sekreterare formulerat och utsänt ett,
förslag. I detta förslag hette det bl. a.: I

"Gentemot d.enna infla,ma politik, i vrars nät de gamla socia,i-
clernokratiska partierna på gruncl av clen fordarvliga-kompromiss-
anclan lfLtit sig fångas, framhåller mötet nöclvancligheten ,av err
suar internationell uppslutning av alla verkligt ,socialistiska kraf-
ter kring de id.6er, program och riktlinjer, som företrädes 'av s. 1...

bolsjevism och ,spartacis,rn, samt manar massornla är'en i vårt land
att göra sig redo till ite stricler, som väntar i en nära fr,a,mtid."

f de tio riksdagsmännens prötest anmärktes härtill följande:

"I)enna resolution innebär. att mötena bincler sig och bincier.
partiot för omplantering på Sverges mark rav bolsjevikiska och
sp'artacistiska principer och kamp,petocler, alltså för ett progran
cch en taktik, som socialdemokratiska, vänsterpartiet i sitt på
kongressen antagna program icke hrar godkant. Vi meill.emmar ar.
riksdagens socialdemokr.atiska vrinstergrupp kunna ioke vara mecl
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om a.tt uppriva vacl partiets djupa lede.r genom sina på lagiig
och d.emokratisk väg utiysta kongresser ha beslutat och nödgas
c1ärför förkl,ara, att vi på, c1e möten, där vi medverka, icke kunna
.1,*rka bifali till denn'a, del av rosolutionen."

Rihsdagsmännens profest.

Denna iika iättsinnigt tillkomna som sakiigt ohåilbara aktion,
vilken tlitigt utnyttjats i m,otstånd'arprässen för att skada r'år
rörelse ,och som inom vårt parti på en oläglig tidpunkt fram-
kallade en skarp inre fejd, ger inte något viclare gott betyg åt
sina upphovsmäns intellektuella,,socialistiska och demokratiska
vederhäftighet. I)en visade först och främ.st, 'att cle s,aknar {ör-
mågan att kunna läsa innantill 

- 
cn betänklig luck'a i folkrepre-

sentanters allmänbilcining. När partiresolutionen talar om bolsje-
vismens "id6er, program och riktlinjer" läser nämligen riksdags-
männenbolsjevismens',principerochkam7lmetode
riämnd,a något, varom resolutionen ej alls yttrar sig, -* och på

denna fellä,sning eller vantolkning, vilketdera, det nu är, blåses den

stort anlagda proteststormen upp. Ett hugg i luften av en blind.
som kämp'ar mot en obefintlig motståncl'are!

Ty vilken mening man än har om bolsjevismens kampme-
toiler, och jag för min de1 anser dem ej alls iigga utanför par-

tiets ram 
- 

de ärade riksdagsmännen vili väl dock inte på a,il-

var göra gälIande, att också dess "idöer, program och riktlinjer"
sirulle stå i stricl meil vänstersocialistisk åskåclning? Skulle någoi
sådant ligga i ilena's protest, då h,ar de blott ytterligare kompro-
metterrat sig. Ty i så fall 'synes cle ej känna till partiets all-
männa grundlsatser, ej heller grunclläggancle kougressbe.slut. Par-
tiet har såväl i sin,a al}männa grundsatser sorn i taktikresolu-
tionen viil senaste hongressen erkänt clen borgerliga demokratins
och p,arlamentarismens otillräcklighet i en tid av "klasskampens
växande omfattning och tillspetsning" och förord'at som komple-
ment de utomparl,a'mentariska massaktionel"ls samt genom sin an-

slutning till Zimmerwa.lcl än ytierligare m'arkerat sin revolutio-
nära ståndpunkt. Denna innebär å ena siclan ingalunda, att vi
i morgon clag, oföfberedd,,a och innan situationen rnogn'at därför,
sku11e söka göra rev,olution, rnen å andra siilan icke heller något
fa,sthållande ti1l varje pris och i varje tidsiäge av de borgeriigt-
demokratisl<a r,ägar, som vi hittills treträtt i vår vandring mot
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lramtidsmålet och som finnes utstakade i r'årt s. k. dagsprogram.
Detta lolitiskt-clemokratiska program avspegla,r en lugna.re titls-
epoks re{ormkrav på det kapitali,stisXra sa,mhället, men förlora,r'
.alltmer i giltighet i samma mån den revolutionära värlilssitua-
tionen träder oss sjäIva närmare in på livet och tvingar oss tiil
a,ktiv kamp för socialismens omedelbara förverkligancle, en karnlr
.som blir en strid på liv och tlöd metl kapitalismen och borgar-
klassen, varvid inga damokratiska slagorcl utan blott de llaktiskrr
rnaktförhållandena avgör utgången.tTiil aUt detta kommer till sist, ,att s,enaste partikongresscl
enhäIligt antog ett sympatiuttalande för de ryska och finska ar'-
betarerevoluticnern,a, ett uttalande vars slutord l)rc1er:

"I)et är vårt flasta hopp, att revolutionerna i öster sluthgtrr
skall segra genom proletariatet,s anslutning i ä\'en övriga läniler:.
vilken 'anslutning måste komma, så snart krigets och kapitaiis,rnens
ver:kningar blivit fullt uppenbarade för massorna."

Men hur skulle kongre,ssen kunna uttala sin förhoppning urn
pr.oletariatets anslutning i även övriga länder till de ryska och
llinska arbetarerevolutionerna, om den ogillade bolsjevismens
"iil6e,r, program och riktlinjer"? Undantog m,a,n kanske geno,m el]
ty,st re-<ervation från begreppet "övriga läniler" Sverge som ett så
guilabenådat lancl, att clet lychiigen skulle undgå revolutionens
skärseld och ensamt bland aila kunna på den borgerliga ilemokra,-
tins stillastående vatten segla in i socialismens rike? Eller lian
man utan att ornflatta bolsjevismens "iilöer, program och riktlin-
jer", gerlomföra en arbetarerevolution? Det vore i så {hli intres-
sant att få veta, hu,r d.eIta slcall gå till.

I)emokratish disciplin.

ln{ör cle ojäviga lakta, som här framdragits, må man väl utal
ttverdrift kunna säga, att de tio riksdagsmännen uppenbarligen br:r
litet gjort sig recla för, varil r'ä,nstersncialismen egentligen är och
vad den vill, iiksom de å anclra sidan tyc.ks ha ga.ns,ka oklarir
lliireställningar ,om begreppen bolsjevism oeh spartacism. Man tyr-
ker, att en viss försiktighe{ i clet o{{entliga framträilanclet, rräl
det gällcle en alltid ömtålig inre partikritik, clå hade varit viil
motiverad. Men iiven om ale tio haft i ,sak rätt borcle dernokratisk
di-sciplin ha bjudit dem att i {örsta hand på,kalla rättelse i r.ad r,le
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ansåg rara er politish oegentligirci; g'enoxr ,rirdr',r meclel än den
o1'fentliga 1,rrotcsten. Det måste an-res som otillböriigt att i sjålva
alitioneit-q cigonblick inkast:r dylika strjralcle mcme.t 

- 'artt pai:-
tirt skulle "l.ii'c1a-c" genom e' resolution på offeutli.g'a möten hål-
ler dessutom iclie .alis st'-eck. ty partiet lian blott binclas genonr
sila egn'a instlnsers i lag:r r.rrclning fa.ttade besiut. Yidare stod
lrrrltint trrill. trlrpn I p11 Lrrinrr:rrrde r ulkarnp. nr.lr r.tl slrrlarrt ögolr-
blick val niinst av rrrlli, iignat {tijr clen inre. r-rppgörelse r'le tio riks-
rlagsmänuens plotest rnåste löranleclra. Dessutom äger partiet en
siirskild institutiori, det visserlillen av rnedfc;cld svaghet iidande
programutslicttet. sonr har tiil sleciell uppgift just att ör.en'akir,
ltt "p,artiets lrrogram. gruncllngar och staclgar hålles i o:brottslig
irillgcl". I detta, utshott sitter tili yttermera visso e.tt ptrr av tle
lilaganilc rilisclagsmännen 

- 
va,c1 hade då I'arit naturligare än att

rllrr omtvistacle salien i {tirst:r hancl c1är blivit upptagen till prör--
ning? Ha<le så sket1, iir clet ganska 'rrntagligt. att :itskilliga av
rle grova rnissförstrlnc1 och clen svag'a innanliisningskonst. varpå
ile, tios ir.vsttinilstagancle r.ilade, hade kunn,at korrigeras ooh par-
1,iet cliirmerl besparats cn clelvis allt annat än tilltalande inre fejd.

I detta s:rrnnanhang biir även påta1as det oriktiga i talet om
liksdags-"grrppens" protesi,. Scm organisation h,ade riksclagsgrup-
lrerr ic.kc beliancllat h'ågan. utan irrote,sten tillkom genom lerson-
lig bealbetning uncler hanc1. utan löregåend.e beh,anc'lling på grupp-
miite. iliir t. ex. Fredrih Strii,m kunn'at niirvara ocli lticlraga till
att kiara, begreppen. Men här,mecl frnmstår ock-qå Jrela clenn,a :ik-
tion i clesto mer fijrclöm1ig clager. Riksclagsrnii,nuen mri lra sin pro-
i,esträtt i {recl. rlc som arrclra; men icke i egenskap av rilisdags-
rniin eller pa,rtiets representanter utan blotl, som enskilila parti-
viinner har cle riitt att i en d;riik fråga ge sin avvikancle mening
tili kiinrla. El motsatt uppfattning leder till, som Carleson riktigt
slirer,. frul;tionsdihtatm', försiik av riksilagsmännen i..rtt ta led-
ningen i partiet och bestiimna i saker, som ,e;j hör uncLer cleras
I'clum. och mot alla -qåclana ten enser i stricl meil våra ilemokra-
tislia gruncllagar gäller det att vara på r.akt. Elies skulle vi snrrt
återhlla till cle forhållanden mecl en allsmähtig och sjäivsvålclig
liksdagsgrupl, som vi fiac1e i clet gamia par.tiet, en i hög grail
bidragancle omståindighet till riettn partis inre forfall och bild,an-
,let a v l ii rr sterp,r rtiet.



1919
26t

Arbetsutskoffels tahtihlörslag.

ova'stiienclr: sr*er'-* ege',ige'tilr {cirra numret a'r,är liri-skrift' ehur* clet icr<e kom att i'flyta criir. secra' dess rr,ar t'ritjhstriclen meclfijrt inkallanclet ar. pa.rtikongress [ör t.ag,;" .r,,r,_klara'cle och avgör.'de, och i'råu frera håti fc;relig.ge\: ir* lör:siiigiiil talitik.csol'tioner:. En rioi:t r:erlogörerse och grtr'sk'irrg ,r r.rlrrn torrle i dc,tte sa,mrnanirang l.,,rrrrn anses påkallacl.
Arbetsrrisliollet- trrlitikfi;r.slrrg rrrrg,ir,,r. lrrrr.i ir,1 lilirr.l ,rr,h t_rl r, _tydigt sorrr 'e'or'tio'ii.rt bårl:'t;il ;år ocri rneirrd. r)et fiiai._lråller de utomlrar:ra'ment.r'is,ri*'rassar<tio'ern,' sonr u,ro.o iillklii's-c-samhällcts störtancre, va'naL för. borgerligt-cremokr.{isk. ,r,rrreformistisk'a iliu-qioner och prol<iamerirr clihtut.ren som ett ni)tl_

'tinc-ligt örrr:rgångsstacri.um ti1] s.ciaris're'. crl criktat'r ar- rret rrr,-ganiser-ade proletnriatels stora rrtnjoritr:t pii, råtlssy-rternets grni:,1.
Deltag,lrrdc't i rle' rrarlamentari,*ka 

'er.risamrreterr, sorn _ske' fråinrs1i rev'olutioniirt propaganclasyliter. och tliirfijr att 'i rin'* u,' i iu.r.u.inträtt i en revor*tiorär situation, rlåstr: *nderordnas ma*sakl i,_
'e'rA. för' vilha partiet. n* måstr sritt. i, rrera si' Iirarrt. Ret.iil_lll'cle vålclr:t |ram hr,iiles. att dc arJ:eta'rrc r,rnrr".rou' -',]r.u "n.,be'eclcla .tt sätb.r viilcr moi r,ålcr. 1), bor'.qarkrasse'rrommer,att rn.dile yf{g'r1n r'etlei }rör'sr,ara. sin,a före1;räcles.iittig}reter o.rr sitt hlass_hcrra'välcle. Partiet förk'a*tar .ock utt.yc,Jrlige. arit plaurii.fvåIcl, all^ k*p,försiiii och i'clivir.l,eil tcrror. strrn*r-Jrete *i,ri;rnrlra partiel li,r' Jriott ske, orn cles-*a står pri, den .e'olutio'iir,
klass'kampe's och den proletär* cliktatu'e'r pra.ttflo'm. partiet rrn_:sluter sig till treclje fntet.nationalerr.

.Detta förslag utgör i'get a.;steg rrån .tarr eu rio'serivent Lrl*vcckling a' förra ko'gr:es-ren,s 1.htik.e,.orr-rtio', om ma' 
'nclari:rr.d.en .tisli, påfågeJ-rst.iärtrrr. s.nL tior.li, *t^, alt nzig.on tar sk, crr,rtill sin 'r'p.l 6lii1s1'' tclcre riu'na r,ur.rippa-r. I)et mots'.rar ävr,rrrleir håll'ing'' som lrertalel. ar, r,,rtiets ii.lrrirrgur i'tagit ,.i a.r,,rnecl,c'ksii utan 1r'i'el,'arti'ra.ioritete's .pprattni'g. llen vili*tiga'c.ä'-så: det;strir i nir,å meLl ticlens c.get li'ar_ på clet soci^.,dcmolilati.k,:r viinslerpartiet. l)et hal ao"fi f,ti,ri rrd;'t'.ruir,,*,,

sedari - r'ii'r-', rg1?, riii' vi htiil vii' kr.rir-stitueranclc, ko'gress.orh likso'r'iicien i'te stått stilla,*r:crarr cless. så k,an ior<e ireilcr.i:11
1l.1."1i,,.-..nr" 

vill leva, nöja sig rnecl en tahtik som deir gåugcn- r.rrr.i,illlyllc-,.t. ulen nu m:i-.te skrirpas j -*.r,mm1 grarl sem {et liairit:r,li-stisk'a svsle'rets',prös'i'gsr)rocess rnecrför.f a111, o*thiir11rig,.ar,,



fitrhåIlancier för cle arbetande klasserna och ytterligare tillspetsat
rnotsättningalna i samhället. Detta innebär icke, att vi skulle
belrör'-a ändra r'årt ptogram, liotb fullföl1a och utforma vail som

lrdan i stora rlrag ligger inom ramen av iless rallmånna

grundsatser. Lä,ngre strächer sig ioke heller arbetsutskottets för-
,qlag. Det säger varken för litet eller för ,mycket; det bevarar
clet histolisha sarnbranclet med partiets föregående, men betyder
sarnticligt eir f ramr)rckning av partiets kamppo,sitioner. ett niir-
urtilc trängande fienden in på iivet, samtidigt som partiet icke hål-
lel sig alltfrir långt efter blarLcl trossen i clen värlclsrevolutionär'r
utvecklingen.s arn6, utan allvarligt berecler sig på att göra .s'ftr

ils,ats i tlen pågående stora ,slutuppgörreis'en mecl ,proletariatets
or,h mänsklighetens c1öitsfiend.e: clet kapitalistiska dårsamhället.

Gentemot cletta arbetsutskottets förslag står dels en opposition
lill r'linster. ,c1els en ti11 höger. Oppositionen till vänster, Kilborn,
(-*r'imlunrl m. fl., iir principieilt ense med utshottet, men önskar
crr lågot lilarare cch skarpare utformulering på några punkter.
s:irshilt i frågan om arbetarkl,assens beväpning, ett krav som re-

solutions{örslaget ej upptager, i varje fal1 ej clirekt. (Möjligen

linnes ocl(så inom partiet dle, som 'anser att tiden nu är inne ttt
lulil<omli.qt bojkotta valen tiIl riksdiag och kommunalrepresenta-
tioncr. men hittills h,ar en sådan åskådning, mig veterligt, d.c,ck

ej offentligt framträtt). Denna opposition till vänster är dock

icke av sådan avgörande betydelse, att den hindrar en samling
i anilra hanrl kring arbetsutskottets för,slag

Ileddns lörslag och Lindhagens deklaralion.

Olrpositionen till höger återigen är delacl på flera olik'a linjer,
rrllt, rlock samm'anlöpanile i fronten mot arbetsutskottet. Där
]rnr vi fcir,st utskottsleclamoten llecldns förslag, ett mixturn com-

irositun av besynnerligaste slag. Ilan uppträcler här som en tusen-

lionstniir'. !,an är allting qch ingenting. Bntente-nationalisten har

blivit intelnationalist; formialdemokraten, som hånat och angripit
rlen ry""ha proletärclernokratin, uppträder som realalemokrat; par-

lamentaristen håller friimst på de utomparlamentarisk,a, aktioner-
la: hurnanisten erkånner blodsvåldets nödfallsutväg; och bolsje-
vi-.nrens beljugare litar först och -cist till sanningens allena segran-
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de makt. Hokus, pokus, {iliokus 
- humbug så det förslår.att komma från lleden är förslaget emellertij i"t. lil;;"k;,ilet är brokigt, och man har all anledning att ta t utu iÄ,även han uttryckligen "erkänner arbetareklassens rätt att rti,övrandet av sitt fulla människovärde, då anclra va,pen tryter,vänila revolutionära medel,'.

_263

-U'ör

som

af,t

er-
an-

Ilur mycrket det_ I[edönska förslaget än strävat efter aft öppna' st'ora {iamnen för ala de mer eller mindre antibolsjevistisla ere-menten inom par4iet, vilka vär skulle ha rymts under den vi*:rkappa ha'n här bär, tycks det rämnas i sticket av hela den övrigerippositionen' sammranhålrning är tydrigen icke dess starka siclrr.eller ook har man väl ansett den fed.nska stämpern på ett för-slag vara nog för att ilöda det på kongressen, även om det sakligtsett kunde vara fullt racceptabelt {Or denna grupp. T. o. m. LinC_hagen, s'om fått in arla sina älskringsord: sjalarnas humaniserin.q.
omilaningen av sig själv, sanniog.rr. .rgrunä" _"kt, ;;-;; gryn'nog att peka ner medl tummen. Därmed är förslaget ur raknin_gen. 

,Lindhagen ,sjäIv, som företräder den andra oppositionsgrup_pen' har när detta 'skrives, icke utform.at något resorutionsförslag,blott mecldelat att cret kommer att "omfatta. hela partiets för-fattning och således avsrraffandet av både den materieila fat_tigdom rsom clrabbar flertalet mer eiler mindre och tillika denandliga fattigclomen, 'varunder vi alla lider". Blir det emel-lertid' av ett dylikt allmänt innehåt, som föga hänför sig t'1själva taktiken, utan snarare undviker att ge lbesked i aen rra-gan, misstänker jag, ati det ej kan sa-la mårrga röster nf tru_gressen. Det projekt, som Lindhagen även kastar fru*, att viskulle ansluta oss til' både den aodra. och den tredje rnternatiu-oul:l. hör till d,em, ,s6a1 varken principiellt Luo goäLaonas ellerpraktiskt geno'mföras, clet s,enare *-*dun medlemskap i tredjefnfurnationalen utesluter medlemskap i dess gula namne. Ochm'arn kan ej gärna på samma gång tillhöra en revolutionär och enkontrarevolutionär rörelse.

Vennerslröms lörslag.

Även de a,ntibolsjevistiska rikdagsmännen har fu'nit det klo-kast att icke uppträda i Heddns U"*i.o*utterande sållskap, vadan
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de utsänt ett eget förslag, fiarst de synes i sak vara e'se med lr,-
nom. Detta förslag etiketteras ,som "riksdagsguppens" eller "rilis_
ilagsgrupp,smajoritetens". Tillvägagångssättet är eu,smula oform-
iigt, linclrigt taiat. Som grupp har riksdagsmännen veterlige'
icke beh,and-Iat frågan, utan clet gäller här ett rent pri'at förrr-
tag av enskilcla partiväuner, iclie i egenskap av riksdagsmän utair
sorn partimedlemmar rätt och slätt. Då ar det en illojalitet. str:i-
rlande mot and,an i partiets cl,emokratiska grundlagar, att med de'
iiuktoritet, som beteckniugen riksdagsrna.n eller rikrsdagsgruplr
ä''u kan ge i enfaldigt foiks ögon, söka fr;rhOja vä,rdet a' .tt
lirirslag, som väl inte blir märkligare därför ratt några av iless ri'-
dertecknare händelsevis råkat inväljas i denna avdöende institrr-
tion. Detta om sakens for:mella sicla. TiIl siu innebörcl är fii;:-
slaget, som i'åI riktigast bör bcteoknas som Vennerströms, r,n
uniler mycken vånda' framfocld å'gestprocl'kt ar' å ena sidan t:u
iirrnu innerst inne envist vidhållen reformistisk åskådning. å anclra
siilan uniler clen värld.sre'olutionära utvechlingens tryck fra.rnkal-
lade medgiv.nden åt cle' kommrinistiska rikt'ingeu. Förslaget ha'
liaraktäriser&s som ett poiitiskt missflall. sett i betysningen ev tl.
tio's protest mot de' löd.n söndagens resolution och i samm,anhan.g
tiiirmed {örekommancle utläggningar a,v iless uppho'smän, inirr:-
biir det visserligen ett a'gjort framsteg, som vitt'ar om iiiraktighel
.ch anpassningsförmåga, och hade det ilröjts med f*amiä,ggancltt
ii'unu nå'go'månad" kau ma. därfi;r ha anledning tro att clet skur rc
ha fått en betyclligt rnera fullgången prägel. r ,sitt nuvaranclir
sliick är clet omöjligt att alls reflektera på. Det karaktärisr:ra-*
,lltigenom av rnotsägelser, o,klarhet, hah'het och reformistjsk t,rn-
ke-oreda. Det börjar rnerl att proklamera trohet 'rot clen inter-
nationella soliclariteten, sär-qkilt stöd åt revolutioner ,a,v proletår.t
rnh socialistiskt innehå]l. och ,det -qlutar merl ,att ge detta stöcl
genom att 

- 
vägra inträda i clen tredje fni,ernationalen, cle pl,r,

letiira, och socialisti-qlia revoluticrnerna-q fnternationall Resolutio-
rrens "internationella -rolidraritet" äl mecl ett ord en lögn, ingen_
liirg ,a113f. Ma. ar'böjr:r: vi.sserligen också som omöjligt anshll.-
ning till rlen gula fnternatjonalen, rnen hur -qtäilningcn rnellari
rlessa båcla ,qom "ett sjäIystäircligi, -*ocialistislit'parti" - 

en blåg*l
hemmasven-qk "r'ternatio'a1" for sig sjäIvl 

- ikuir r.u,r,r.u före;riis
raerl "den internationella soliclaritet. som binder all r'äriilens :ri-
hetare samma"n till gerne'sam kamp mot i'le{ imtreria.lisl,iska värli]s-
kapitalet", rlarpå får rntrn ingeu fiirklariug-.
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"l fråga om den ka.mp, soru sverges arbetare förei: för ett
-*ccialisme's samh:iJle, d. v. s. för ,olitisk, social och ekonomisri
rlerncil<rati, iln's111f,s1 sig' partiet fortfarre,ncle tilr det prog'am och dr,riktlirier,,so.r a*tog-r på den kcnstit;'e'ana* pui;tnrrgress{,'
l917". heter rle.t vida,re, varefter: såi.rskilt betonas kraven på --alimä' löstriitt och avväpning. sorn om socialis,mens -"amhiiile['ii.r'erkligacic-'{ Iör-st ooh frä.rnst genom a.Irmän rösträtt ocrr avviiir-
'ing! Elier som o'm avväpnirgen vore genomförbar föle ocir uta,so.ialisme's segerl De' t;,piskt reforniistiska, åskådnirrg, *o_ 1,,_.ar b*kom clettn *ttaranile, filr' ett ännu tyciliga.re uttrycri i nästastyghg, vari cle' ptrrlamentariska verksamheten striiles fränrsi:
blancl partiet's kampmedel såsom leicrande tiil bl. a.. ',r.eella förbiilt-ringar i de lattiga krassernas räge" ocrr de rrt.ompar:lame'tarisli:L
alitio'er'a' leservera.s som tilrfalJiga rrjärpstöttcr Iör e' sådair"llramgångsrik p*rlarnentar.isk-soeiaiistisk verrsra'rret,'. rjeu',r
s1'rindpu'kt står i rlirekt stricr mecl cre', sorn fastslogs i {örra k,rr_
gresserrs av ve''erström varmt {örorclade taktikresoiution. sorn 't-tryckligen sätter tlen sociah, revclutionen.s förbereda,nde gen'rrrr*stning tilI'tonrlrar:l'i,rmentariska ma,ssaktioner från1st bland pa,._liets'irpgi{itcr och bl.tt i..ncrra ira,nd tar i betraktancre,,de nrö,i-
Jigherter :son er sociar-etiskt omshapacl parramentarisk v,erksamhet
1'ortlltrr:antle k'an erbjucla". IJet Ven.crrt.,;-.k* resolutionsförsle-grt in'ebiir' -.ål'ncla, på rienna avgörairde p'nkt ett upirenbart tiil_
lurkasteg. ott .rnlåir:a'cle å,t hri.ger. uor",r ,",rnn får h','pas rko'gresse'
icke iir villig ,ecceptera.

Enreller'1irl r'arlger' \'euricr.sir.örn srutrigen att uakial den :rll_mii'n'a rösträttc''s ocrr clen framgå'gsrika parrameirtariska verri-
sarnlretens välsignelser: "kan" *ppstå en rcvolutionär sit'atior
tJr trots cle "reella förbättringar", som parrar'entet genomför åt dt,1'attiga lilasserna skårpes klasskampe'; en något svag logik _ oiirrriirnlige* "c'let k,apitalistisk^, {åtalet medels sin eko'omlska maritstiker hi'dr^. det arbet.ntre folkets major.itet att meders clen ailmiirr_rir r'östriittens clemohrati genomfi)r.a den sociaristiska produktion,s-
''dning, s.m är socialisme's kä'ra.". .Då kan iive' komma iitt fi.,rn_1r'i'gas "prolet,rriatets cli-litatu' urecl åtföljancle rå,dssysten. undt .('rl liorf iive-rgångstitl, ocrr clen'a criktatur bli' berättiEacr, emecla'
lral<orn tlensamr*tr stå.r riet ar:betantle fortrtertaret;;- ';päe;'1,,r.,.
ailtstl det revol*tio'äna våklet -u'a.ra iir,-en för sverges vicr[rommairr,le
lr, r'ä1 tigal sorrr r,i1 rrörjriirn i elt n;jrlliign.,,
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lliir har r1e Vennerströmska riksdagsmännen lyckats krångla.
sig liram genom sin egen resolutions slingringar och zick-zack-
r'ägar till en börjande klarhet, som arityder möjlighet*o 61r pär-
tiets fcrtsatta sammanhåIlning. Man erkänner clet revo utionära
r'ålclets berättigancle som nödvårn i ett nödläge 

- 
innebär arbets-

ritskottets förslag något annat? Man metlger sannolikheten ,av, att
ilr en revolntionä,r situation kommer ,att framgå proletariatets
dihtatur pä rådssystemets gruntl 

- 
1'2f, annat säger arbetsutskot-

tets för'slag? Hur pa,s,s långvarig denna iivergångsticl blir, låter sig
naturligtvi-o ej faststallas på förhanc'l, tv det beror på arten av bor-
garklassens motståntl. Ta.r man begreppet "kort" i historisk be-
ruriirkelse. kan clet kanske gä}la; eljes icke. ty cliktaturen måste
lrirlirall lhallns trrrtlel hela övei'gangsl.irlcrr till sot.ialismen. Merrar'
l'or,slagsställarla ilterigen att den blott skulle räcka så att säq.r
i själva revolutionens ögonblick för att seilan lämna rum för r:n

ritsträckt borgerlig demokrati. då skiljes åter våra vägar. Råds-
s)'itsmet skall ej blctt vara en tillfallig skapelse i ett unclantags-
läge utan trtgör den socinlistisha demokratins bas, Irel vilken 

-a11t-mer utviciglad genom upphörandet av borgarklassens motstand
tl'-rr nya -.amhälisorr'lningen skall uppbyggas. Även på ilennri
i;unkt liiler sålunda resolutionen av en vis's h,alvhet, ehuru ck'.n

iiilsiktigt börjar närma -sig ,sin ftjrkiittracle antagonist: bolsjevis-
rlen. här i arbetsutskcttets gestalt

So'm totaiomdöme måste ärr en gång sägas. att förslaget ä,r

lbsolut oantagligt för vänsterriktningen inom partiet. Att avböj'r
inträcle i tredje Internationalen iir att sätta. partiets enhet på spel.
Illtt minimikrnv iir viclare 'att partiet-s utomparlamentariska verli-
-.nrnhet och förberedelserna till den sociala revolutionen fortfararr-
di ställes i fi)rgrunclen samt'att alia demo,kr,atiskt-reformistiskn
iilusioner och tenclenser tillbakavisas. Kan ej s,amförstånil vinnas
luing clessa, iruvuilpunkter. är läget enligt mitt förmenancle ohåI1-
lrart. och clet tjänrar r1ri ingenting till att genom kautschulibeslut
hiilla samman, va.d sorn ändå i avgörandets 'stund hcmmer att gri

i srir. Lösen måste vara: först klarhet, sedan samling. Endast,
pii, ilen vägen nås styrka och slagkraft i partiets komrnancle ar'-
r)i Le-
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l)et var ingen obetydlig "ju'ta" .av privatpersoner utarr r.i-
presentanter för så gott ,som allt 'av re'olutionär livskr.aft, sorn
llinnes inom c1e' internationella ,arbetarerörelsen, ,som samlades i
Mo-*kva ilagarna clen 2-6 ma,rs och där grundlade clen treclj,e fn-
ter'ationalen. Tar man i betraktande c'[e korossala teknisku 

"uri-righeter, vilka varit före'ade med clenna kongress' sammank,,ri.-
lancle och ,sammanträda.nc1e, måste man erkänna, iatt den var övrr.ali {örväntan n:epresentativ. ur c'len synp'nkten så väl som med
hiinsyn till nödvändigheten att skapa en fra'stare och handlings-
hraftigare s'ammanslutning mell,an de revolutionär:a socialisti,slrn
partierma än va.d Zimme,rwalil-rörelserr var eller kunde var,a ka'
rlet c1ärför blott hä1sas mecl tillfreclsställelse. att kongressen ick'
t'e,fts,l[s att skrid* ti1I den treclje r'ter'ation,alens konstitueran,dr,.
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hur mycket cletta än vc,r'kaL plågsarnt på de mellra"ngrrlpler. som r,,,j

vcl, på vill<e1 lren r'lc slirrll s1i oeh lrrrr svårl all klargöra fOr sig
;jåilva, om cle rir grrltr ellel r:ijiltr.

I)e rihtlinjel kongles,sen uppdrog 1lör clen kourrnunistiska Lr-
ternzltiolralens verksamhet står ej blott i 1ull ijverensstämmel-.t,
rrrecl den rnarxistisk'a socialismen anda och .clen anclrtr. fnternatio-
nrrletts, av socialpatrioter:na så s,ha.mligt lr;,rrådcla. grunclläggandr:
principer, ntan h,al samtidigt utforrnats i sin praktiska utgestalt-
rring meil leduing ar, tJe crf:irerheter clen pågåencle viirlclslevolu-
tionen sjä1v givit, .clet liri.mpa.urle proletarintet. Da,rfrir äger cless,r

riktlinjer en -*t),'rka och tn llas1,iret, srrrn irållel mot kritik och pi-
it"stning {rån vail }rnii ,1e1 kornluL rnårrrle.

I clet llammancle mani{est lili hela lrirlclens a.rbetaLe,,sour
kongressen utirä,ncle. kalaktiir:iserrailes rlen lreclje Inlelnation,alerr
rnetl råtta som efterfillja'-en i ocir fullborrla,ren av clen 'srk, \-ärs

l)rogram llii'r:kunri,rclqs Liir -cjrrttiotvå år seilan i IIalx' oth Engcls'
liommunisti-qka Manifest. I)ess uppgi,lt sarle,-* vara att samm,au-
liatta arbe,t,rleklassens lr:r,olutioniirii t,r{'arenhet. lensa rör.r:lsen friil
lliirclärvlig lreblauclniug rqerl opportunisnr och socialptrtriotisnr.
samla alla lerkligt revolutioniir:a, partie,rs klallter inonr r,ärld,sprir-
lc1;atiatei och cliirigenonr nuderliitl:a, och påskyncla den iiommunir-
1i-ska rer,olutionens seger'. "Om clen första Internationalen [ör'ut-
sett clen kommancle utvecliliugen ocl.r utsi,akat iles,s vä,gar. om de;i
rrnclra. Iuternirtionalen .sarnlat 'ocir trlgianis.erat millionel proletii-
rer, sii är:-den tr:e.dje Iltenrationaleu ilen ö1lpna m,assaktiorrens I.n-
lernationai. tlet revolutioniila 1'önrerkliganclerts. tranr"llingens Tnler-
naticna.l."

I rnanif i:-*fet, sont iiil yit.r1 sklivet iri, llrotzlii, ges med ut-
,)nr()r,rleiltlig klrrrirr,t oclr il<iill'ir crr liirnri;1ii;islik rrv viilltlskliget.
rle;s orsrlker och rlen c'lär'av hiirflytanrlc ohyggiiga krisen, r,ar.s fiir-
liorta.ndr: och iiver-r,innanile blott är miij)iga .gonon clet revolutir-
rriira. ploletaliatets seget. IJetr'älffancle iirigr:ls ilverliau pii srniL-

stlrterna. kortstrtteras hur illss,.r-r c.rber-oencle rlllrnela iir eu rcl illu-
-i,rtt tlr-' ligg,,r'I'ullkurnligl i lrrirrrlr.r'rrir 1r1 rlerr 

'lriirskrrtrrl,.irrr'pt,r'i:r-

li,srnen. Sii,kerstä,l1a. de srnil lollieir on 1'ri existensmöjlighet 1iör'-

rnril encl,:rst iien irrolertiira lr,,r.olntiolrcn. sorn lrcllriar all,a lancl,s }ro:
rluktionsluafltel'nl nationalst,atc.r'rr'ir.s tlånga g^l:epp. Iörenar I'oi-
lrerL i clet intimaste ekonon'risli'.r samal:be+"e på basis {iv 011 gtenlen-

sam husliållningsplan ot'h Eel ii,r'ert rlet rninsta och svagaste folli
rnii.lligheten att fritl ur,h olrlhiingigt.shiil,a -qin rration.ella liultur''
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ir rigelägenhetr:r' *trau skacra rti. Europas ocrr rrer,a, viirldäns f,iir_r:nacle oeh centrari'scracile eko'omi. su;;o sy'punkter. gälrer är,e:ilic'rlonialf olken' Fi;rst ett socia,ristiskt Llo.onu ska' )rringa c,lenr*iclclningen' stu"e' för cren lrot.tar,. ,rikru*o."r. i Europa, sk,arl

I:Tl. ""r" 
befrielsestu'clen för ,kolonialsl.varna ; efr.it* o,rf,

Därefter s'l<izzerat marnifestet i korthet den kommunistiskarirternatio''-rle's rik'injer. vilka "nt^"r" *tveckr,a,s i e' särskiltantagen utl'örlig resolutiorr ,samt i en sa*ring teser ,av rrenin, virhagodkände,s av kongressen. f kort samrnaul,attning är de av {,öl_iircle inrir.hrill;

\rasili-katedralen i Mos]<va.
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För att kunna genomför,a socialismen måste proletariatet er-
iivra ilen politiska m,akten, förstöra rien gamla ,statsapparaten o.ch
*pprätta en ny, proietariatets diktatur, som innebär förintanilet
arr bourgeoisins politiskra makt. I)en borgerliga staten, den miL
vara monarki eller republik, demohrati eller fåvälde, är nämligen
ing;enting _annat än en 'apparat fiir arbetareklra.s,sens undertryck-air-
de uniler bourgeoisin. Bj blott ministrarna i regeringen utän ocli
irrm6n, polis- ,och fängelseväsende, domare, präsier, ämbetsmän o
r. y. ialla tjä.nar detta syfte. Darför gälier erövringen av clel
politiska makten, om clen skall få någon betydel,se för proletaria-
tet, ej blott en förändring i regeringens ,sammansättning ut,an fiir-
intandet av hela den fientliga stratsa,pparaten alltigencrn: borgar-
klassens_ avväpning och det revolutio,nära proietari,atets ber'äpn]ng.
p'olis-, domstols- och ämbetsmannarappa,ratens ersättanile meil pro-
letåriska organ. Proletariatets seger ligger i deso,r'ganisationeri 'r,r-den fientliga och organisrationen av ilen proletära makten, rlen be-
står i förstörandet ,av den bo,rgerliga och uppbyggandet av del
proletära,,statsapparaten. Först sed,a,n proleta,riatet vunnit seg.ern
och brutit borgarkias,sens motstånil, kan elet utnytti,a åt sig ck:
l'r.na mol,s1ånclarna till den rry.r ordnirrgerr genom att .ställa rlpnr
unCer sin kontroll ocli så ,småningom dra in dem i arbetet på dei
kommunisti,ska bygget. Och i s,amma mån, som bo,rgarna,s mot-
stånd brytes, dessa expropriera.s och så småningom blir en ,rrlre-
ta"nde kla,ss. försvinner den proletär'a dj,ktaturen, ,sta,ten dör bort
och mecl den klasserna själva.

I stället för ilen borgeriiga ,clemokratin, ,s,o,m inte är någct
annat ån bourgeoi,sins förtäckta dikta,tur, sätter kommun,ismen
rårlssystemet som '{ormen för den nva prcletära ilemokratin.
Råd.säemohr,atin omfattar hela arbetarekia,ss&. och utgör eo ela,s-
ti.sk apparat, som är i ståndl att alltjämt förnya sig, ,a]lfj6-1 o1-
vidga sig, alltjämt dra in nya lager inom sitt .o,mråcle, ,uit öp1,rr,.
-*ina dönar för de proletariatet närstående arbetande lagren i statl
och på la,nd. Medan uncler .den borgerliga demckratin de arbet,an-
cle klasserna blott äger formella fri- och rättigheter,,som rie ej kan
utnyttja emedan de s,aknar de mrateriella medlen därtill, så tety-
der- rådssystemet omsättandet av de,ss,a rättigheter i verklighöt.
Råilsmakten ger de biista pal4tsen, husen, tryckerierna, p,app."s-
förråden o. s. v. åt folket för cless prä,ss, möten och föreningar:.
Och medan i den borgerliga staten masscrna hålles utanför ;rllt
egentligt inflytande på sjalva ,statsförvaltningen, ,så lägger rircls-
-rystemet clenna {örvialtning helt i de,r,a,s händer. Och råclen iir
icke blott lagstiftancle utan ock verkstållande organ, varigenonr
denna intima kontakt mellan m,assorna och förvaltningen fråmjas.
T,ikaså utgör återkallningsråtten av mandat och rnalbruntlernÄ" i
övrigt 

- 
mlan väljer ej efter konstlade territoriella indelningar:

utan efter produktionsgnheter 
- 

en garanti för en fullkomlisare
clemokrati. Det indu,striella proletaria.tet blir i detta system'pri-
vilegierat såsom den ledancle. bäst clganiserade, poliiiskt mog-
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Ett a.rbetarmöte med Zinovjev som talare.

naste klas,sen, unilet v'ars hegemoni halvproletärerna ,ooh ,srrråbijtl,
derna på ianclsbygden så små,ningorn höjs. I)essa det inrlustli-
ella proletariatets prcvisoriska priv.iiegier måste utnyttjas tiii at1,

unilanilr,a de frattigare småborgerliga massorna på landsbygil,:n
llrå,n storbönalorna,s och bourgeoisiens inrflvtande och org'nn1i5spp
och lostra clem till meclarbetare på clet nödväniliga kommunistjslin
lrvgget.

Lenin framhåller i sina teser, att proletariatets cliktatur- rir.
lik andra klassers diktatur, däri, att den. likt varje annan ilikta-
1,r-r;', iir framhallail av nödvändigheten att med våld unilertrycka
eli,ri klass' motstånd, vilken förlorar sin politiska makt. Den grund-
iägga,ncle skillna,clen m.ellan proletariatets cliktatur oeh randra hlas-
ser,s, storgo,clsägardömets diktatur undel meileiticlen, bourgeoisirrs
diktatur i alla civiliseracle kapitalistiska läniier, består därj. att
storgcclsägarnas och bourgeoisins cliktatur var ett våldsunclertryt'-
kande av motstrlnclet frå.n befolkningens övervägande flertal, dl
nrbetande mas,sorna. I motsats clärtill är proletariatets diktatui'
ett r'åIdsunclertryckancle av motstånclet från utsugarna, cl. r'. s.
bel'olkningens tyclliga minclretal, storgod,sägarna och kapitalis-
tcrna. I[år,rv foljer åter, ,att prcletariatets diktatur, allmänt 1alat,
icke blott orindgängligt måste med.föra en förändring i ,clemolira-
tins former och institutio,ner, utan en ,såil,an förändring av c'lenua

-rjä1v. som består i en av rrärlclen aldrig hittill,s skåd,acl utbredring
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ir\r 61611116fu11.tismcu,s Il:ilitiska, utnvttjnncL: frii.n c,le ar. kapitalisrnurr
f iirslavacie. från ile arbetancle lilii""sernas _"ida.

r det airtag'^ 
'ttalranciet 

or' tler kommu'istiska r'tc,rratic-
ri,alen-s riktlinjer ,skizzcras 

'icla'e 
sccialisering.r,. gåirg'. Sotrt ti;r.

-uta steg clithiin uärnnes e-rproprieri'g; av stoibarrkätnl. is.i' f. ..
lecler_ procluktionen. likaså ai- nlla eho'orni"ka statskapilaiisti"qiiri
cch kom'munala {'rii"etag. a.,'i sJ,nclikat och truster or:ganiserarll,
proclu'ktionsgrenar iiksorn av alla "såclal,:r procluktiols[rnr-,scl,e". uor,i
li,1,ilalcl i korrccnt,ralion .t.lr centrali.rli.rr t, l<nislti lillrrler. rleti,,.
socialii;erlngol a.r lantgod'se' crch dessas {ör'a'ciling i -qa'rhälle-ligi lec1rl clrift. Likaså mriste cle l<apitalistisha h'såiq,,r,,,r,:rs eger-
tlcrn exproprieras. vacl cie sm,ii''e företageu betriiffar- 

'råstu 1;ro-lc1ariatet så sniåningom förena c1em, allt.e_[ter clera-q stor]ek. I)är_vid bOr uttryokligen betonas. ratt den lilli ,egeudornen ingaluncla
kommer att exprop.ieras och att'r1e egr:'clornsälare, usom ej?*pro,,,-
te'ar niigot lönearbete, ioke heller kommcr att utsåttas {i;r någr,i
'rilclsingripanclen. Detta liager inrh.as så ,smirni'gom i de' *oclulir-
tislia organisationen genorn fi;re,clömet. g{:r1o1, Iiaktiken. som skall
r,'isa clet den riya orcl'ingcns företriicle'. e' orcl'ing so'r ,shall br-lria småbiinderna och stiiriernas -qmriborgare fr:ål 

'rlel, 
erhonornisiiir.

tr"rrcket av ockrarliairitalet och junkerdömet, från skattebörclorn:r
(specieilt geilcrl '-"tatssl<uldr:rnas åvs.haff,ande)' o. ,*. .,. m.ri."uilona.
riieärcler må-ql,c iiga runr på distributionens område.

\ri)g'e, till seger går ge'or'.a'vänclandet .v ,såda'a lia'rpmr-
c[e,], som koncentrcrrar proletariatets hela e'ergi, cr. r. s. ln,assak-
tio'en cch cles-* Iogiska kouseli'ens: clen clirekia sammanstötni'-
gur met'l rlet borgerligl st.tsmaski'eriet i öppen kamp. n*itu -,ilmåste alla landra metcrLer, exenlrelvi-. revolutionärt utnyttja.ncle ar-
rlen borgeriig'a pa.rlame'tari-*men, u'derorclna,s. De' "nc;ävancliga

förutsiittningen fcir en sårlan lramgångsrih trrainp är skilsmiiss,,rn
ic,he blott frirn kapitalets rlirckta lakejel och clen kornmunistiska
.evolutioirens bödl'ar', vilken roll högersocialclemokr.a.ternr slrelar.
utan också friin "centern" (Kautskys foik), som i de mest liritiskrL
ögr:nblickeu överger proletariatet för att kohettera med des,s öp1,.na
motstånil'are. Ä anrlra siclan är det 

'öclvä,'digt 
att 

"iut 
tuoi *tt

bloch rnecl c1e elenLent av rlen rer.olutiorrära aitetarrörelsen. sorn
erhuru cle förr e3' tillhörcle det sociralistiska partiet nu i det stora
hela står på den proletiira di,l<taturens ståndpunkt. i rriclsmakter,s
form, exempelvis visså svnclikalisti,ska. element.

Kongressen ställde som en huvucluppgift för de kommunistishtr
partierna i cle lancl, clär råclsmakten ännu icke upprätta,ts;

- _1, upplysniug bland cle bred,a lagren av arbetarklassen om
åen hi,storiska betyclelsen a' clen politiika och praktiska nöilvan-
digleten r^tt skapa en ny pr.oletär ilemokrati, säm måste siittas i
stälIet för clen borgerliga clemokratin och parl,ame'taris,men:
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2. utbreiining
ctmråilen, i här 'och
hiincler. sarnt

3. eriivring a.i
incinr råilen.

och utbyggnacl av råden på alla industrien,s
flotta, såväl -*om bltancl lantarbetar:e och små-

en,qäher. r'rrech'e,ten. liommunisti,sk majoritet

Dessa riktlinjer [ör cien tredje Internatio,nalen har, som fram-
går irv re{eratet, niirmast fått sin 'stämpel av clen ryska arbetare-
rrlr olutionen. n{en om lågon förmenar, iatt cle därför icke ,skulle

.,,ara tilliimpiiga, för ilen revolntionära socialismen i ancira länder

i l-retraktanrlö av Rysslancls "siiregna förhållianfls1': 
- 

som fraserr

1"vc1er: 
- 

så tar han 'storligen {e). Någon'1säregetrhet" för den ena

eller anclra kapitalistisha st'aterlai,' ,såcla'n a,rt, att clen i ett lanrl

sliurlle rnöj1iggöra ett "lugnt" och "trec11igt" inr'äxanile i sosialis-
rnerr på parlarnentsrefo'-nrelnas viig gives iche. I)en hapitalistisikra

utvccklingen kan \rala mer framskriclen i ett land än i.ett annlti.
och pii. grunil härav cllel på grund av andra historiska förhzil-
lanclen kan levolr,rtionen i clen e,na ,staten få e'tt visst {iirsprång
l'ramför clen'luclra. Men clen ena speglar i så fall blott clen andras

frirnrtid. Onr -.r,ensli viinstersociieli-sm och ry,sk bolsjevism icke fullt
sarnrnanl'aller till sit{ irurehåil. rliirför: att den s,erlare motsvarar
eft mer rr-tprri.glat levolutionärt staclium av samliiill,sutvecklingerr.
sltl ligger clook båc1a på rsamma räta iinje, ,oclt tingers logik, världs-

krisens lik,som lilasskampens internationiilitet, k,ommer att allt nrol
nlin,siia avstrinclet clem emelLan. Naturligtvis kan i enshildlietei'
ocli i{råga om vissa, metoder, exempelvis dlen röclra tenorn, avvi-
kelser komma att äga rum. Men i sina huvurldrag måste utrreck-
lirigen få ett likartat förlopp.

Proletariatets 'dikttatur ilå råilssy'steniets grund konmcr
lutt 1'rnmgri med nijåviindighet ur varje arbetalerevolution, som viil
segra och genom{öra sina måI. Vi linner också ratt denna 1ösen blir
t1r,n s,amlanclo {ör clet måimedvetet revolutionåra proletariatet i aila
liincler 

- 
ej blott i Ryssland och llngam,' utan numera ock i Fin-

izrnrl. i Tysklancl. Polen. P;ailtanstaterna. Italien, Sehweiz, Norge
t). s. v.

I samtliga clsssa, liincler lik'som annorstäiles . kommer
tör visso, cliir så ej reclan 'skett, cle verkligt 'socialistisk,i
partierna att r:rn,sluta. sig till den tredje Internationalen.
Det ges inget a,nnat val för dem, som menar allvar meil sin

-qocialistiska liamp. Låt varn. att i clen gula Internationalen ännu
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finnes kvar några få respekta.bla partier och grupper i ilen ffi-
fänga illusioneh 'att kunna förena e1d och vatten, kämpar och för-
räclare, meil v.a,rand16 

- 
dslas l)'sande isolering och maktlö,shet i

Bern visrar företagets hopplö'shet och ger det bästa rättfärdigan-
det åt värl,dskongressen i Moskva. Och nu gäl'ler ilet for det in-
ternationella proletariatet: ,antingen mecl dem, som på det skancl-
ligaste fönått dess sak, borgfred,smännen och krigsvurmarnä., roge-
ringssocialisterna och a.rbetarbödlarna, eller med dem som meal hela
sin kraft bekämpat detta fömäderi och förblivit k1a,s'skampen,s fana
trogna: bolsjevikerna och sparttaki,sterna, clen sociala revolutionens
avantgarde, den kommunistiska Internationalens tappra kärntrup-
per. Instinkt och förnuft måste väl ändå till sist leda det rått.
Fc;r Sverges sociald,emoknatiska vänrsterparti b,orde valet varl
sjalvklart.

Ir. d. tsargemak i Kreml.
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KRINC FREDSKONFERENSEN
Av C. N. CARLESON.

Nar detta skrives, ingå medclelanclen om att det äntligen. . .

provisoriskt färcliga fredsfördraget skall föreläggas cle tyska om-
buden i Yersailles inom en ,eller ett pa.r dagar. Aktstychets slut,
red.igering och tryckning forceras, ty bråclskan ökas även dä,rför
att man vill unclvika nya liknande komplikationer som dem, vilka,
uppstått i anled.ning av Itaiiens k,ontrovers rnecl Wilsol och jugo-
sla,vernil om lli'ume. och sådana fnurror på tråc1en sonr clen belgiska
oppositionen rrirande skadeersättningen.

Ur floden av va,ranclra motsägancle telergram kostar clet mjda
att nöcll,orftigt utläsa vad som försiggå,tt och försiggår ba.hom seli-
retessen.s ,liulisser. Hacle ej Fiumekonflikten intråffat. skulle fol-
ken sannolikt ej ha {ått kasta en etrcla blick in i fyra,mannaråcl.tts
forhaucllingar', och {reclen skuiie clå ha {örts fram äncla till unrler-
tecknand,et heit och hållet enligt clen gamla cliplomatins regler.
Det framhålles nu i borgarpriissen, att sohretEssern varit nöclviiir-
dig darfor att eljes sliulle {örhancllingame rL.agit ut j det oåind-
li,ga och stäniligt störts av opinionsstormar i c.le olika länderna.
Men denna, invänclning är bevi.skraftig enclast om man tager ute-
slutande i ,betraktanåe de nationalistiska lidelsernas och clen ka-
pitaiistiska rovlystnailens övervikt i clen borgeriiga värlclen och
deras artspr'åk på att säitn sin stämpel pa lredr.n. Därem,rt Levi.,,r.
den ingenting, om hela fredsverket {rån bi;rj,an kunnat tvingas in
på ett plan, ,diir arbetarmassornas coh arbeta,rpartierna,s ståndpunk*
1,er u.:h krav hacle triitt i förgrund.en. Är clet troligt att någorr
Fiumekonflikt skuille ha, ,uppstått eller hotat att spränga ,en koir-
f€,rens, orn S,erbiens. Italiens och Ungarns ,srocialister haft Ailria-
frågan om ha,n'd uncler samvärkan mecl en akti,onsclu.ql'ig llfierna-
ti,onal?

Var och när har man emellerticl sett ett enda spår av en sii-
dan a,rbetarklasserna,s repr-esentation? Va,r har ett enda ögonblick
funnits clen enhetliga revolutionära front, s'om ensam varit i sttiud
att hålla borgar.cliplomatin inom shacklarne. r'ar har funnits den
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sr.ialistisk,r :rnr'1.. ,ch .'.igi. vAro.rn man dr'örncle viil ko'gresse*rn
i -StuttgrL.t. Ki)pr:nhamn och Basel? och vacl iir orsaken ti]l'att ctt
'stolt iigorrblick i staternas och 

'ationeriras lir. ilrager förbi en
sPrii'ngd ,ch cljulrt I'örneclrad rnte'rationiaJ i supplikantens blvg_
sln)rna r.trillning? Må dr: svara. r,ilka liht vandorr..elclr: rru blott,
.gi)r'rL t'. svag i's:.r.ts liör l3elgieu elrei' lili{, Branting i llråaa orrr

'\lririrl. rrir'iisc'tlig'c' endest'iirrisamm' föl sina eg.rra Lä,rri.rs
l'r''gc'isi. il'ill -.åclarra snrå lr.oiru.tio'er: krympa ilrop deu ir'rri,-
iiiri-.Jrii r-ilj,r .r,h rraktcu'nr,lcr dv,li.ka l-rii'clingars lerlning.

Fiurnehorr l'liktcl slutar i r.rn f al-*. Det gälldc att åierstiilla
-r'1ir1,,,11,.t',,r ,,.1r errillrr 1r,rr l,tL lirrlr.rrlesirl;irr l'ör l1i c.i iir.e.tr.r:L
{'iklionerr a' ctt Ntti.'er.uas f iirb.'d och llijr ritt cj r.r. ,l,yslilanrl
rrrrrl'urn f.ill l'r'anrtr.ing'al11e ar.biliigaro 1'r:erlsr.illlicr:. seclau or.-
l'.tiiiio crc,h S,rniiino n,jr11 it eu stl'rkgd1-,r1,1; r.rr nalionalisrisliir rieruou_
strrrtiorre.s kir..irirclrr-" sv'es Tta li.u i.tel bt;.j1 I'i;r. att åte'vli',da till
lrer]slio'fe.cu-rrrr. \'1,;r rrpptii.ker pliltsligt. att mir'bc,gå.tt "e,
rlurlliet". "iL -*.(r'. {.re'r;isrrrr''. rlrrr hciiga cge'iivtta'i lorth,inga.ne
lirl Äillia diirrl-'11. uv ilerr lrirrlLrgl iga utsil<te:r att den minsta, r,ren
r rii'.t iiirii.r lrurle st'rnralitel rishr:rar att ej {ri sätta sitt segerherrg_
ru;rrrrr nrrrl{,r 1'red-*tralrtrLten. l)et 'ore far'ligt fiir prestige' och pi
p'estig"c lt-r'a ju all. b.r'ge'Iigtr stater och alia borgerliga reger:i.-
gar'. Tr-i'els*ti.r' ha Fra'kriiie ocrr Lrlemence,au ansträn.gt sig tili
cL,1 r'tterst' lrjr att gcnomföra e' 

'tjåimning; 
,rle tr,å r,ornarrrko

-rtorstaternn rniiste r.ala med'id lredsslutet: eljcs fingc detta cn
pliigel ar- eu viiseltligen airglosachsish mnliilrecl.

Nati:rrrell. ur:h clio'omislia intress,en kor.sa varardi.u. r,,r.-
d.n. har det srrgt-*, ha 'i iiven ett Fi*rne, niirnligen araricr. Ha,dn
-\vergr, r'a.it err i h.iget rleltaganclc .'.ir sege*ik stormalit. sku,iie

'iir bourgeoisi ,tr,i'clahtigt icke ha stannat vid ett krav på Älancl
cller 'irl .ågrn bll'gsilrlrna önshemår rörancre den'a. ögrupp. Även

'i sli'llc ha bevittlat utbrott ar, "ir sa.cro egoismo" i våic.lsamma
lordringar' på -sx11fligtt. syeushsprrikiga clellr ay X'in,lancl. Äve,,
r i sliulle h. tm,,.slal; till freclensr hii,rva, mecl en lio'llikt å ia, T)anzig.
I)tit belor blott på r'år'lite'het och s'aghet..tt'i iclie bråka och
irocka sti halst.arrigt sorn ltaiiel. t

r ck:n.e sekretesslred, ilär bl. .. cJe tys;lia rlelegeradc ericlast
slrriftligt tillåtits lramföra s.in. rne'i'gar, iir centralniaktsfiirbu*-
tlet fu]lstiiridigt liimnat nr rritriningen. Ententen har hållit nödtorll-
tigt ihop som en c.liet,. r'om motstånclarnes marrtkomplex ilärenrot
lrcha'clias r-trr stnt fur sig; rlet iir sorn vicl en rättsprocedur,: c1e 

^n-
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klagadle J'öras in en ooh en i säncrer' {ramfrjr ilomarshra'liet, och en
besegra,ci ii' a,llticl en auklagacll Irn clcmare åter iil alitid skulil_
fri . ..1 Det iir c.n bitter- i'oni ör,er både den tys{<a termen: ,,san)-
fiörstårdsfr:srl" .ch den wilsonska "humaniteten". När segerher._
ren' som piistår sig ha clragit i hiirnarl ej blott för existensförr.,or,,
utan iiven för "clemokrati" och "linltur", varpå säkerligen iive,n
många fransmän, engelsmä,n och amerikaner uppriktigt trott, ftire-
lägger mctparten att autingen "förkasta eller antagai villlioren ,,i
sin helhet" 

- 
.'nf[ iir det annat än den gamra, typis]ra. vård-qfredc.n.

Bre',iru's-frerlen mecl sr,iirdet på vågskålen? D.i ii, en karrikalyr"
på clet ideal för e'freil. sorn lianske ett r)gonblicl< friresviivat \\.ril-
son tro.ts all ameli,kansk fariseisrn.

Ett g*pande tomrum i stor:rn:rktsfreclen iir och blir Sovjer'ys,.*
lancl. Il'tenteirs irållning m,ot rysha repubrihen in i clet .irt. ii.
'rch blir kriteriet på frecls,srutets karaktiil av cu borgeriig makt-
hanrlling. i\tt ma.ir låtit ra,rbetarerepresentanter hopfricka ett för.-
"*lai] till internationell arbetarelagstiftning kan icke överskyla cIe'
rljripa fienclskapen mot proletårisk sjäh,ständighet och s'cia,iistisli
iivertygelse. r -".rnma stund -som fredstraktaten underteck'a-*
triiuga pii l!'tc'te's nnstiftau vita {inska legionärer in i ryska Ka_
relen, mörrlas Jo1'fc i wilna a1,- polska legoclriingar, fullfåljas stri_
derna i ukraiira. Rchanclii'gerr av creu unge'ska råclsrepirbliken_
rnot villien Enterrteu slungar sina rumånska, tjecliiskru och scrbi_
ska legotrupper' {ramhär'er mecl ytteriigare krarrret och sriåi;l.pa. irtt
i:imsicles mecl och efter: kriget för storhapitalismen. ",rlemokrati,'-
kapitirlisrnen sitt ibittraste krig mot clen rev'lutio'ärn fie'tlcri.
r)etta krig viixer J'r^'r ''r värrclskriget; i detta krig stå e'gager.arl,,
pri borgaresicla' -.petsa're i ile' ruinhög, sorn benii.m'es andra In-
I'ern,tir'aleu. \i'.utlervelde. Huysm.ns. Branting; för clc'n. lr,nr_
pa,nj bi'das vitl ll'tertc,s i'tressen påvarn* i tle' tysla soc,ialile_
mokratiu; Noske-garclen* iiro clemenceaus och Lloyå Georges o.rr
Northclif{e's hjälptrupper mot "clet riida spi.iket". Llncrer ,lern,, -*"r,,,,vinliel blir Paris{reclen blott borgarklasser'as frecl; cre' srute,-q in-
direht som e' förbereclelse för' kriget rn,ot massresningarne, r'ccl
vilkas utbrott ma' slutligen äveu niilste rrikna i. cle västeurorrei-,{kir
lai'iler'a. ?i]l sympfom 'unc:ler: ooh i sarnband mecl freclsko'{,e.c,-
sen h'rrr marr'iirnliger iiven att räkna mecl de {ra'sl<a sociali-*ter_
na'q.-qhärpta.opposition mot clct nu uppenbarr.r ftirrricleri rnot all .r_
cialistisk i'te'rationals a'cla och fiörplilitelse, som fort{'ara'ile r'crl
ritrolig friickliel bcch'ives ar. e' ll,enr,ruclei. Brairti'g. \/a'c1er:v.lrlr:.
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Utan ör'er:clrift kau då sägas, at-l freclskonferensens alp tryc-
her folkeir lika hårt s,om liriget-s. r forhandlingska{binetten.. i fyra-
uranna- och tiornannaråilen flingo iie'en fiencle minst li:ha farlig som
kaiserisin och tsarism. e' fiencle kanske t. o. m. farligare darfor
att ha' kring cleras hais iäggc.r sraror, om vilkas farJighet ingerr
kla.synt enighet råder blancl masscrna. Mot Tysklancls k,aisermi-
litar:ism farir-s slutligen en nästa' eniiällig världsmening, mot En-
tcnte,ns "clemolirati"-cliploruatism star arLetarevärlclen tyr,.iirr splitt-
rarl. svrg och blincl 

- 
och därlör uppleva. vi ilet ar.skriiclrancle,skå-

rle-"pelet att i clet ögonblick, clå arbetarklasserna borcle som en ma,
utkriiva ans'aret av s,amtliga borgarklass,er. sönilerslita de varan-
rh':r fr'å' Östersjr;n till alperna eller våga e,i lyfta en hanil till m'ol.-
ståncl i .rmöer. som låta sig lammfromt avm,obi,liseras i stäilet {ör
::ltt väncl:r vapnen mot sina beläl och fringvahtare. De franska oclr
cugclslia solclater, sonr patr,ullera hring de tyslia {änglägren, iir'
själva ovetande fångar hos si'a borgarklasser ,och deras ailierade
s. ,li. "socialister". Ett traf{a'dr: orcl hrirc'les ]räromdage'. Det ko;'
frrin tysht hå,il; Clemenceau benämn,cles "alltysk',; det s1år h*-
vudet på spilien, clet siittel rnärket på fr.ed.en. all iien antire'.lu-
tio'iira 

'n'ektio'istiska ancla, som flåsade i ',alltysk',, ligger nu
.-s,oilr en giftig atm.osfär över regeringarne, p.arlamenten och iborgar_

part,ierna i Ententeländerna.
storir och smii ilrag i {redshonlerensens panorarna gir-a ,cle'

cn enda, tcn av en jaht efter förclel,ar och vinster, ',garantier,', sour
troget avspegla, ,c1en . b..rrger1igr.r, "freilens" ,normal. profithu'ger.
F''ik'onhunensen ha' sin r.är,l'dspolitiska pendant i intrigcliploma-
tin. all* krrpa åt sig. De grannla preluilierna ,Lrpplösas i dis.son.'-
ser mellan -<amtliga förl-rundsbriider. England kräver lri ,clisposi-
iio'srätt ör'cr alla telegrafka;blar och full eganclerätt till Eglrpte'
ocir suez. Fra.'krike f'rdrar blanil mycket annat, att Tysklanri
-qkall i Els,ass återställa alrlt. sonr där förstörts 

- 
av fransmännenl;

riet shall ]rålla Elsass bl. a. metl elektricitet gratis en 'lå'g tid
framåt. Det är ju ett relativt obety'dligt krav, men clet är ågna.t att

'isn hur till sista öret man vill utpräs,sa ",se€lraren,s lön". Denna
lijn, icke e' r-rter'ppbygga'de rätt{ärdighet är fredsfijrhandlingar-

'es leclstjärna. Det wilsonska 1;rogrammet, som för tre Ijardedels
år seilan firades som borgarkulturens mrag.na charta, ligger nu gu_

'ombolrat. sönclertrasat av krigs- och vårlclsfredskabinettens ga-
ll) c t.

"Natio'nsförbundet" 
- 

clen tämligen {ormlösa blåsan 
- skall



llramdeles organiseras och betecknande för tendens,en till stormakts_
supremati är med"clelandet, att franske utrikesministern pichon 

-en utpräglad cfrauvinist 
- 

är påtänkt som ordförande i ilets,amma.
Det betyder i realiteten Frankrikes ,hegem,oni på fasflandet.

Ett annat ,drag: Där måste man nu tilierkänna även Rys,sland
krigssk'a,destånc1, när man nu själv riugger för sig. Men vilket
Ryss,land? Icke majofiteten ,av dess fbefolkning, som anses ha för_
vårkat ,sina anspråk genom att rädda sitt iiv i s'cvjetrepubliken.
Detta flertal ,skall {örvägras skadestånd, fastän dess söner blött
miljontals under tsardömets knutpiska, som drev d,et tili preusserr
och Galizien; 'detta flerta,I skail straffas för sitt stora brott att
vara ''bolsjevikiskt": del skall dessutom slra lfas mecl nya invasio-
ner av polacker oc.h ukra.inare. Men en eventuellt segrande loontra-
reuoluti,on i Rysslancl skrall tii,lerkännas skaitreståncl.

Så bubblar freden upp ur en häxgryta.

, Den ett ögonblick hågrande världs- .ch folk,solidariteten kring
en 'araktig fred. viker unclan fc;r återstäilande av den gamla makt-
b'arlansens ö,desdigra system. Försturet viska reclan röster ,om kom-
mand.e krig. Infc;r den egenirytta, han mött på var punkt i Europa,
säges t. o. m. wiison beredd att i sista stund återfalla till amerikar.,r
gamla isoleringspolitik. . . även av inre-rclitiskra, skäl. Det fra,m-
hålle,s, att Monroed.oktrinen ingalu'da är upphävil meil Natio's-
förbunilet, att x'örenta staterna bevarar si'a gamla tullta.riffer och
ingalunda ,syna,s hågade att in,ställa sina flottru,stningar, som år,e'
rikta sin spets mot clen japanska rivalen i Stilla havet.

Det är åter toner {rån de ga.mia ticlerna,s klaviatur. Natio's-
{örbundet befinner sig på återtåg 

- 
"jämvikten" stiger å*er fram.

*

allt vad ovan skrivits om de för en varaktig fred farliga, te'-
denserntas övervikt ino,m fredskonferensen ha.r nu i en utsträckning,
som t. o' m. överträf'far de värsta farhågorna, bekräftats i det freds-
fördrag, som före.lagts Tyrskland. Det är Ententens upplaga, ,av

Brest-Litovskfreden. Typiskt iika denna i unclvikandet a,, åpp.r,
annektion, m'e,n ändock präglrad a,v en lika värksam åtroffning, lik
denna även i de enorma skadestånilskraven och i försöket a.tt för
lång ticl framåt eko'nomiskt förlamn den besegrade. Modellens egen-
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skåper återlirinas i förstoracl skala. För Brestfreden t'alilades tttr-
der påpekancle av ta,tt tleu liunde bli ett farligt prejucliknt. Nu lisa
sig värkniugral'na rIV den prcussiska junkercliplomatiens metotlei'.

Motstånclarne ha till {u1lo tillägnat sig c1em. Såsom "allt}'sl<arne"
ropade i ö,ster, så .-svara. Frankrilies. "alltyskar" i väster. De1 iir
Clcmenceaus frecl, rächt ,av en man, som, i sitt ps;rke förenande den

levanchel;rstne chauvirristen mecl clen modärne imperia,listen, {'iir-
1<roppsligal bourgeoisiens rnakt- och r'åld,slystnad.

Man ht,rar iiven gå något liingre tillbaka i titlen och jämlora
detta fredsfördrag merl clet utkast till fredsforclringar, som {ör tle
å,r sedlan publicerad es av cle sex storla tysktr inclustriförbunclen.
LTtom betyclanile ltrnrlrov i öster upp över de baltiska och littauislirr
områilena krävcles diir införlivning mecl Tyskland av c1e nordfr,rn-
ska kolgruv,e{äIten i syfte att lamslå ilen fransha industrin. Nr.r

s\{arar Clemence'au med att forilra Sa,trrområclets kolpJruvor och clc

oberschle,siska kolfälten. Stzilias dessa, lirav mot varancll6 
- 

6slr

cle utgöra viktiga, centrala delar av en riivarlreil 
-'sil 

framtriida
rned. all önsklig klarhet de cljupaste motiven i värlclskriget. I sarut-
liga tre aktstycken rivsliljar sig de sto,na, nationella eller i maktfijr-
bunden opcrerancle kapitnlens konhurrens som clrivfjådern i både
kriget och lredr.n.

I Tyshlanil är mtan i {iirstone beclövad av clet fruktansvtirrla
slaget. Ilnderteck,na eller vägra underteckrra? Söka till clet ytter-
sta nå mildare villkor på fölh':rnd"iingsviigen, 'om 'clen står säliert
öppen, eller vägr,a ,ooh clärm.ecl ställa Ertenten inför frågan: Skolir
vi utstr'äcka ockupationen, förlänga krigstillståudct för åiven r.årrr
iirigstriitta, folk elier skrjla vi förhanclla om en jam,hning till biittrcr
ör'erenståmmelse meil cle Wilsonska punhterna?

För ierbetaropartierna är öclestimmen inne. Allt bjuder dom
att nu intervenera. \racl clc underläto 1914 må,ste de gottgöra nu.
Men för en såilan aktion fordras, att spetsarna i den gamla Inter-
rrationalen siittas utanfijr c1ö'-ren, tyngdra "qom cle iiro av sin sr"aghet.
sitt partitaganile under kriget, sina förbindelser mecl legeringa,-ne
och följaktligen oclugliga att samla, och ena värlclsproletariatet 1.ill

clen hanclling, som ögon'biicket nu l<riiver. AII "antibolsjevisrn"
iucm. cle -socialistjska partierna rntlste övervinnas inför en vär.lcls-
revolutions allt närmare ryckande nödvändighet.

I uästa liäfte av "Zimmelwaid" återkornrna vi till en iugåcnrle
anal;rs av våid'sfreclen.



28r1911)

PRIVILEGIEVASENDET OCH REDUK-
TIONEN Av o. DALKVIsT

E. Svenska kronans rätf.

I]å Karl XI ra,vsluta,t sin reduktion av ailelns gocls var sveu-
ska kronan ägare av minst en tredjedel av lanclets jord. Det fanns
sålunda stora" tillgångar att taga av, då ilen nya, bruksadeln bör-
jade gynnas meil vidsträckta; privilegier av jord, gruvor och vat-
tenfall. Vad reduktionen givit, och mer därtill, slös,acles snart åter
bort, visserligen i avsikt att gynna ett allmänt intresse, bergshan-
teringen och industrien, meu i verkligheten ledande till ho,pande

av oerh.örda rikedoma.r i privat besittning och till uppamm,a,l1de av
ilen moilerna iudustrikapitalismen.

Huru kronans forna, rikeilomar vandrat över till en privilegi-
eracl klass, skapandp en ny kapitalistisk foodalism på spillrorna, av
vår garnla svenska, jorilsocialism, är err lång och uriderlig historia.
Men rleri är våircl a.tt stuclera,s, ty den ger o-qs historjsk landkän-
ning vicl den kommande stora, nytlaningen. Vi hn, den stora lyckan
a,tt stå på historisli grud clå vi forclra socialisering av uaturrike-
dcm,arna och främst jordclomänerna. Denna reiluktion är endast ett
återstiiliande av varl som en gång tillhört oss aila. Socialiseriirgen
är räilclningen av clet bai,sta av r'år egen kultur, sådan den gamla
bonrleclemoktatien en gring skapacle den.

Då hela 'koppiet av bolagerrs jurister oeh 
- 

mot cle gynna,de

klasserna 
- 

"trogna" ämbetsmän i långa avhandlingar bodyra, att
all denna riketlom givits av staten "till evärilelig ägo", kan det
vara av intresse att se huru clet i verkligheten förhåiier sig har-
med. Statsjorilens forskingring inleddes nämligen mecl utfärdande
av miingcler av pri.uilegi.ebreu, r'ilkas innehåIl ge en god bild av

statens a,vsilit, i'ida skild Irån nuticlens tolkningar.
Jltt av de iilclsta privilegiebreven av detta slag iir ett ar' 1629,

utfärclat av Gustav II Adolf, för upp,föranile av en hammarsmeilja
i Kvistbro socl<en i Nårke, vari tlet hette att konungen ville åt
smeiljirrt, iiqare "efterlit;r lrt,rrom nådigt att rrppkiipa i Rllgsl,tg,'rL
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så mycket järn, som han på sa,mma smeclja. kan försmicla låta. så_
so'l ock hugga på \\rår och chronones ,skog, ,som sträcker sig utåt
Norge, så mycket vecl som han dartili nödtorfteligen behöfrver".

Ett a" bergskollegium rlen 8 mars 1638 utfärdat privilegiurn
{or Grubb på en hammare vicl svartån på kronans arlmän'ing
inneiråller, att Grubb och h,aris arvingar skulle få behåila denna
hammare "så länge han och de kunna hålla werket gående och vid
maCht". Ilan skulle ilessutom få "hugga på chronones allmänning
så myckei han till hammarens fortsättande nöilvändig"i behiifwa
kan".
' Genom ett kungligt J:rev av clen 2 mars 16?8 förkiaracle Karl
Xr att han ville till rustmästaren Davicl Kohl och 'bruksförvaltaren
Christo,ffer Geijer "efterlåtha, unna och s,iänka,, en allmänni'g,
kallacl Kloten sa.mt Korslångan och Långvattnet att nyttja, bruka
och trehålla för sig, sina arvingar och "p,articipianter oqwalcla och
fria från al.l a,vgift", så länge de verket ',tillbörligen ,och såsom sig
egnar ilrifu'a och fortsätta", Privilegieinnehavarna synas emel-
lertid ha missbrukat sitt privilegium, ty den 6 januari 1684 utfär-
'dacle konungen ett nytt brev, dari han återkallacle privilegiet ,och

clärtill förklarade. att bruksägarna hrarde frirtjanat "korrektion och
'stra'ff ".

f ett den 1 februari 1?2g meddelat priv,iiegium för Rökäns
koppargruva i Jarnboås socken tillåtos ågarna besitta bergsmans-
hemmanet Kåfalla i Nora socken 

- 
"sfi länge som cle clriva denna

koppargruva", heter tlet.
Vicl denna tid bOrjade man åsätta de till bruken upplåtna a1l,

männingarna en viss "rekognition" eller årlig avgi{t, va,rav nam-
net rekognitionsskogar uppkommit. f en utfärdad resolution av
d.en 27 februari 1741 angåencle Tväråns allmänning i Karlskoga
socken meclclelar bergskollegium, a;tt en viss rekognition skulle tili
kronan utgönas och för kollegiets räkning i "Bankuen" insättas.
Ägarna skulle ilessutom "själfwa skogen varsamt hantela", r,a,r-
jämte tillägges att någon minskning i rekognitionsavgiften ej kun-
ile ske, huru än skogen hanclhaves, "eftersom tionden och hammar-
skatten alltid til K. Maj:ts och chronones säkerhet fOtjer sialfwa
wärken å1."

Denna sistnämnda bestämmelse återk,ommer ganska regeibuu-
det i de efter denn'a, tid utdärdade pr,ivilegierna. I ett den 1? april
1?41 utfärtlat privilegiebrev för Skagersholms bruk i Skara.borgs
trän förekommer des,sutom tillägget att avgiften beräknacles "fijr
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cLenna allmännings nytdjancle". Det är av allt uppenbart, att stats-
makterna enilast upplåtit skogarna till nyttlande, icke mecl ägan-

ilerätt. T,anken på ständig besittningsrätJ var helt visst för r:lem

- 
och {ri' bruksägarna. själva! 

- 
fullkomligt främm,ande.

Den av ile moclärna b'olagsjuristerna så ivrigt förfäktade me-

rringen att hronan upplåtit skogarna medl ständig och oru:bblig
besittningsrätt har sålundtr ingen gruncl i originalbreven. Klart är,

att kro'nan förbehöll sig rätt att återkalla privilegierna, om villko-
ren ei uppfylldes. Ilenna rätt sammanhänger med privilegieväsen-
clets hela natur. I)et givna priviiegiet meil{örcle skyldigheter. Ett
aerk fi,ch ej nedliiylgas utan k. nta:1:ts ti,Ll,stånd. Icke heller fick
något nytt verk anläggas, eller ett gammalt verk utr,'iilgas, utan
att tillståncl givits av 'bergskoilegium. Ofta hande att, om en

"ha,mmare" eller en masugn anlagts utan sådant tillståncl, för-
bjöds ägaren att använda clen ny,a, anläggningen eller ookså åiades

han vicl hogt vite att nedriv'a, densamma. Sålunc1a blev en härd

vicl Degerfors bruk utclömcl den 1 juni 1689. En av bruksägaren
gjord anhållan att {å begagna, härd.en gav enilast anledning till en

skarp resolution av bergskollegium. vari ägaren vicl straf f för-
bjöds att "vidare om dess bibehåliande ,anhåIla".

Mecl r'iiken summarish tättvindighet hronans allmänuingar
utilelacles framgår bland annat cliirar., att vederböranile ej ägde

känneclom om clera.s arealinnehåll. Man hänele endast a1lmännin-
garnas gränser. Som exempel darpå må anföras beskrivningen över

cle krono'allmänningar, som år 1710 skänhtes tiil ägarinnan a\r

Ockelb'o-verken, fru Katarina Bröms, änka efter biskop Bröms i
Västerås. I det utfärclade priviiegie,brevet heter 'det, att d.en uär-

mast Äbro och Brattfors bruh liggande allmänningen var "något
öfwer een hali myhl ooh ifrån masugnen intet öfwer tre fiercliugs-
väg." Den iängst åt nordost liggande skogstrakten "skall håIla
een myhl i langden och inemot hal{annan fierclingswäg i bretlden".
Den största allmänningstrakten var ilock den, som lades under

Ämots bruk. vilken var "iifwer twå myhl lång samt siu (sju) fier-
dingswäg brecl miclt uppå. och på norra ändan wästerut wiilh p'ass

een myhl lång ,och een half myhl bred."
Oc'h cloch har tlenna ofantliga ytvidcl sealermera behållits av

bruksägarna, utan att de trehövt hå1la bruksrörelsen vid maktl
Man kan forstå i vilken gnad vårt 1anc1 är en c1e privilegierades

egen ilomän. Oaktat 1710 års privilegiebrev innehåller, att skogen

skulle folja sjalva bruket åt, har sedan ett 50-tal år ej en tackjärn'*-

JSrj



28.1

bit tillve.k'ats virl Ärnots bruk. r cre' gan'l. h.i,mz*byg,gnnri.rr
arbeta numera endast en gårdssrnecl och en dito snickar,e.

att kronan förbehöll sig rätt att återkala allnnänningaruå,
bel*iiftas av åtskilliga exemper. Den 1g november l?29 åt-erkal,
lurlc L.rs.ii.llc.giiim cn,rllmri.''iDg,{{rrn rir. 1714 rrpplå1 its till \-rr l_

'slris lr'nlr i Nrir'lil'. -\ r' i 7ui besli;t,r rilicts stii'tler ,.rtt ll::llcio.s
bruk i -ramm. iä' sk'lle til kr.onan avstå en rlel r<ronohenlman.
t:meclan bluliet iclie lämnarle kronan en mot r1c åtnjutna frirmir.ner-
ira -qvar.'de inkomst. aiit detta synes utgör'a fullgiltiga, bevis på,
att upplåtr:lsebreven endast avsågo en nyttjancrerätt, som kunile
upphöra c1ler föränclras. Rasera.iles ett bruk, så ilåste privilegiet
upphöra. Sliogen l<unile l-lehövas Iör ett annat bruk eller för annat
iiuclamå1, vnrför kronair ville fc;rbehåila sig mrljlighet att c,lisponera
sl<ogen. sedan clct mecl *pplzltelsen irvseclira s;r{tet gzitt om i'tet.

II. Reduktionens nödvändighet.

Det här a'förila torile *tgöra ett tilrråckrigt beriigg för kro-
nans riitt att clisponera öve' sina allmän'ingar uncler heia l?00-
talet och ett stycke in pri 1800-talet. rlela den ärclre bruksindu-
-.triu val rrptlbyggd s.)rn elr klonan-" iudustri och på ilc.ss rncclr],,,_
larle privilegier. r verkligheten voro sjcilaa, brukett, att anse sorn
kronarrs egenclom. De Jrenämniles också allticl "Riksens bergr.erk,'
och somliga större bruk kallacles alttici forrnr igen kronobruå, som
till exempel Lue.lvikn, ]<ro'obruk. Kroppa eiler Stor.fors kronobruli,
Avesta, kronobruk o. s. v., varjärnte Hellefors, Garpenbergs,
schisshyttans m. fl. bruk uniler långliga tid.er av kronan utarre'-
elerailes tili enskilcla, personcr. rcke blott de till br'ken {örlä'acle
allmåinni'gaLna, uta' äve' själva bruh-"nnliiggni'garna voro så,
lunda Lronans egenilom.

]luru lrar uu rllt rletta lirrmmir ilr'rrtgsl<aIi1,,lismr,ns IriirrrL.r!j
En unr'lersiikning .\r ornständigheterna'icl privilegieväsenclets
*pplös'i'g lecler oss clet egenil.mliga fenomcnet på slriiren. Ma'
måste cliirvicl ihri$homrla bruksägarcintrcssets stor.L rnalit och in-
fiyttrnrlc. organiserat som clet ta,- i Järnhontoret, som nu rram-
trärlcle oclr påvc,rkaclc regeringe' och' cle jecla'rle statsnrv'riigfii_
1 crna .

r borjan av i800-talet intriirlcle cn försii.mring i lioniunktri-
rernir pi jrirrrmarkrraderr. brulisäg:rrna forrlratle i slor utstriielining
att fri nedliigga trruksd.ri{te' och Jiirnkontoret ingich till rcgeri*-
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gen merl en framstiillning liårorn. Med aniedning därav utfårda-
cles clen i8 juni 1810 ett k. brev, vari bruksägarna tillätos att ned-
läggn större eller minclre delen a,v bruksdrifterr. dock under iakt-
tagancle av vissa {öreskrifter och villkor. Bergskollegium rrt{iir-
clacle liungörelse :härom clen 17 juli 1810.

I)etta meclgivanclc upphävdes doch ånyo genom ett k. brev
del 12 lnnj 1819. Rruksägarnas flortsatta påtryckningar meclförde
emeller:tici, ,att regr:rinuen i nytt k. brev clen 22 maj 1821 förklarade
att li. rnaj:t komme ritt fii.- varjo siirskilt fail prör'a om och meci
,,'acl villkor necllägguing pii pi.ss tid, av hela e11er en clel av,quric]t:t
krt rtrlt ttr,'r1gi r,,i.

il ;irmcrl inicd,l". sirlrLri,lrr Lrrltluirro,,rr rrrellarr dct gurrrla pr.j-
vilegievii-sunile1. och cless princiirer å ena sarlrt frikorlkurrenseir rned
cless frjr brulisägarna lookancle konsekvenser å anilra siclan. Det
gälldc fiil clessn senare att befria sig lrån sk1'klighetelna till sta-
ten, rnert rLct oaktat behålla de stora kronoclonationer.na. Vi skola
se. att clctta slutligen lyckacles.

Sarntitligt beclrevs inorn riksdagerr ett ihiircligt arbete for att
utvr:rllL r:ikstlagens rnedgil'anrlo åt )-rruksägarna att få skatteköpa
rehognition-sslios'itLtri. i'illict h'cliafles vicl 1ti10 års riksdag. K'n-
göre).serr tliirorn utliilcliLrles rlcn .t lfcbruar:i 1811. Deirlnec.l var gär-
c'[et u1r1lgiver1.

Ännu nirgr.a tiotul rir lranråt motsatte sig berg.eiiollegium och

k. m:t bruksägarnas upprepdcle ,framställniugar om befrielse
{råu Lrnrlisilri{ll,en. -(å sent som clen 7 januari 1876 förekomrner ett
k. brev. tliiri regerirrgen ännu. fastän förgäves, söker liiivcl'a sta-
tens meclbestämrnanclerätt i {råga om rekognitionsskogarn&s an-
viinilanclc.. Ägarira ,av Forsbacka.. Maclimyra och Oslätt{ors bruk
hade hos k. maj:t anhållit om rått att få använila sina rekogni-
tionssliogar vici vilket som hiiLst av ile nämncla bruken. I det .k.

brevet uppstiilides c1årvid cie villkor, att de tre bruken skuile för-
bliva i samma bolags hancl, att skogseflekterna skulle arrviinilas
for jarn- ooh ståltillverkning, samt att åbornas rätt ej skulle för-
nännas. I)et stiiller veclerböraniles slöhet i en drastisk bel;'snl1g
att bruksägarna ej behovt uppfylla. ett end,a av dessa villkor, men
ilet oaktat ailt framgent fått exploatera ilessa oerhörda skog,,rr'

under ilen mest obegränsad.e "frihlt".
Detta sistnåmnda k. brev synes hava varit den si'sta officiella

regeringshanclling. cliiri kronans urspruugliga tätt att disponera
ör'er anviinrlningcn av lelrognitiolsskogama hiivclades. Privilegie-
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väsendets t'ehundraåriga byggnad sammanstörtacle och med den
det mesta .v den ä1dre bruhsinclustrien. Det under 1600-talets mitt
inrättade bergskollegium uppiöstes genom ett k. brev den 11 de-
eember 185? och clärmecl foljde även cle så kailade bergstingsrät-
terna ute i lanclet, r'ilka. utgjort särskilda r'derdornstcrar {ör u.,-
c1ömande av tvister viil bruksorterna.

Statrsmaktema.s salktion iivel vacl sonr sketlrle
förordningen av den 20 september 1g5g angående
1'ör bergshanteringen, r,arigenom skyldigheten till
hörcle för bergsm,ansjorden.

liom i och mecl

utsträckt frihet
blåsning upp-

uncler allt cletta sutto brukspatronerna meå parrner i händer-
na och inhöstacle vinsterna av dren nya tidens intåg. rngen tänkte
på att cle oerhörda naturrikedom,ar, som skänkts till denna industri,
rättvisligen borde ha inclragits till staten igen c1å bruken nedlades.
Änmälninga.r om necllagda bruk in,qtrctmmacle i mä,ngd till kom_
rnershollegium, som övertagit clödsboets avveekling, men som ej
ågde något upprlrag att bevaka lrronans rätt. I)et ätnbetsrrerk, som
ha.cle tletta sig ålagt, niimligen.ailvokatfiskalsiimbetet i kammar-
kollegium. höll-" utanför clet hela! så finurrigt hade åmbetsmän-
ren förstått atl, länka saken! Det hela var iscensatt som en stor
komedi. Kronan på verket sattes, då man lyckades lura, den i
tlessa saker då likso,m nu okunniga riksdagen att gå med på att

- ifråga om ile under bruk, skatteköpta, hem:manen _ ptl en om_
väg upphär'a {iirorilningen av clen 11 ilecember 1?66 och _ i fråga
om rekctgniti,onssk'ogarrtr.l 

- 
iborttaga ibeståmmelsen om deras oskilj-

aktighet från cle bruk till 'ilkas 'nclerstiiil 
cle skattesålts. Krono-

tjuveriet var satt i system.
Det förra Jredrägeriet kontrasigneracres genom en kungörglse

.ir' 27 juli 1ii87 och det -qe'arc g'elnonl förorclningen ar- den 22 clc-
cember 1898. !

svaga och hittills fr'ktlösa. försök att komma till rätta mectr
cle svenska ,krono.tjuverierna ha, .fö,rekommit dels under 1gg0-talet.
dels senare. r borjan av 18g0-talet irrgick häracrsh. Fahlcrantz jämte
e' folkskollärare Nils stahre från Mora till regeringen mecl eu
skrivelse angående rekog'itionsskogarnas indragning till staten.
Bfter åtskiliiga skriverier gav cletta anlednng till att advokat-
fiskalsämbetet i kammarkollegiu,m uttog stämning mot ett 50-tat
bruksägare med yrkancle ,a;tt d.e till kronan skulle avstå sina re-
kognitionsskoga,r. Processerna blevo ingenting annat än en me-
ningslös fars. De högre tjänstemännen i kammarkollegi'm, med
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presidenten i spetsen, ville ej att något allvarligt skulle göra,s. på
fråga av hr Fahlcrantz, hur man ämnade göra med de bruksägare,
som nedlagt bruksilriften eller uppehöllo en skendrift för att få
behålla skogarna, svarade presiclenten, Hans trorssell, en gång:
"De få väl koka i gryta", därmed menande att bara de höro en
gryta kokande så hade de fullgjort sin skyldighet mot staten!

Man handlade också clärefter. Den ,advokatfiskar, som utta-git stämningarna, sederrnena kammarrå,det Bjc;rkman, ansågs fa.r_lig för bruksägarna och förflyttades tili .annan befattning, oarigu_
nom han förhindrades att sköta rnåren. En fuilkomligt lintresse-
rad per-son s.attes i stället, ute vid här,adsrätterna överlämnailes kro-
nans talan åt 1änsmän eller anclra. lika kvarificeraile och icke det
minsta försök tili bevisning pr.esteråcres {rån kronans sicla. Ä an-dra sidan organiseraile bruksägarna en särskild "bruksägarnas
kommitt6", som stod under hög iedning och höll formligi sam_
manträile med ilomhava'clena i landet, naturligtvis i syfte att tilr-
bakavisa krona's talan. Det är också anmärkningsvärt att hä-
raclsrätternas utslag över alrt innehåila samma formulering, vilket
tyder på, en överenskommel,se domhavandena emellan. Läninge.,
å br*hsii'gar'as sitla riördes av d.en kände dåvarande enväldige rer
d''aren a,v första kam,malens höger. patrik Reutersvärd,' .ori .,,ru.,

åg:are av Schisshyttans b.rk och en ,,v svarandena i målen, samt
hovrättsmålet Leuhusen, åven han delägare i Schisshyttan.

Utgången kunde ej bli mer än en. Kronans tatai ogillades
överallt. och högsta domstoren faststalrde clessa. utsl,ag at tggz.

I)et var anilra, tider nu för de mäktige, än när Karl XI lör_
ö7öd domare och hovrätterna att clöma om kronans egendom, ,''wåre
och chronones a,llmä,nningar". Nu har statens egenilom blivit ett
latlfånget byte. som rle privilegierade clela mellan sig.

Sedermera togs frågan upp av hr Lindhagen I Norrlands_
kommittdn, samt i rihsdagsmotioner. sluiligen har å.boförbundet i
otaliga' frams*illningar till regeringen 'och myndigheter påyrkat
åtEärder i sa'ker. men. överallt har bolagskapitalismen mobiliserat
upp sin sta.b av välbetalda acl'okater samt den departementala
juridiken i endräktigt förbund. Emellertitl hör frågan till dem,
som e,j kunna clö. Altt fler åro de rättänkande, som inse att en
ändri'g i det stora missdaget måste ske. ailt mer va,knar insikten
om att något måste göras för att återställa 

'acl sröseriet med kro-
nans jord å,stadkommit. Allt mer samla sig meningarna om nöd_
viindigheten ä\- en, %!l red,u,lrti,on.
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ETT BREV FRAN RADEK

Den tyslic f ör,tattirr e,rr. r\lf ous Paquet har i rlagrarn:r' ntgivit c.u iu-
1l{'ss:lnt bo}i l)el Geist tlcr russischen R,evolution (Ry-sk.n revolutioneus
s.iiil). -qorn i ett komrnnltle ttutnrlter av vår tidsl<rift skall nårmarc bc-
lrirrLcllas. i bol^rcrrs iuletining förckontmcr ett intressant Lrrcv till {iirf. från
hirus väl. den scrlrui ller:a mirnrrdcr i hlr Eberts och Noskes fåingelser lii)r'-

srniiklauclc r;,'skc rcvolutiorrären Karl llar1ek. Brevet är mottaget den 20

rrrals {riru Iler:lirrs latttisakningsfängclse. Ille'dningsvis fcirklarar sig li.
ha vtrril, t-'rlot janualirer.olterr. "'emedan tle,l politiska tnakl,els erör'ritrg f rirr
virr.stiurtlpurrkl, sett iir iuöjiig först då vi lrilr arbcttrl<lesscns rn'ajr-rritet

lr:rkrrm oss: clct hadc r-i iute i jatLr:rli och har clet ännl:L inte''. .l3rer,-et fort-
:;ilIr'l:

"L drrg ilr tlct derr löruta kvå1lerr se<lart a'iia i{ag'ar. sottt in1,c dåtrtr
irv rnaskinger'årsckj or:h vilila rop. Ililil ilr"cralstrångrla nerver har ltg-
rrut sig cl smul'e. - Där{ör att i iL'ysklantl sal<nas ett stort revohLtionärl

lrelti liommurrii:tell,a iir harl en rilitnirtg, intet parti mecl trarlitionel,
.sir.som r-i var clet i llyssla,rrcl år 191? -, ilärfiir att massal instinktivt
ruirste söi<a sig sil väg, år proc.essen så fruktnnsr'ärt smärtsam, förbun-
dcl merl så lörskräckligt litlanden. V å r r'åg till rnaktcn val trots juli-
liäricl.clscrna 191? cn rosbeströtld viig i jtlInför'else med <len som tyskama'
gar. Aidrig skulle vi Ia tilltitit sårda.na strider sorn de i januari eller rru.

sorn meningsiilst spiller hlod och egendom. ty I'i ägclc 'aul<toritet blald
rnarcsorna, ha.rle dcm i vår'a händer'. De l1'ska kontmunister"ua lrar dcm

iinnrr intc i sina häniler, riärav dettai vilcla skjutanq"lc och raseri. Ty hos

oss vtr rna,ssorganisir,tionerna,. fackförellingarntr, fr'ån födseln revolutio-
liila, tödcla ru' revolutiolen. De tyska lackfölc'ningarna, dcn t;rg]<s ,s15s-

t,;rrkla,ssels st.olthet, sammanlattnirgell uv tleras organisltionsgoni. dc yirr

födila i en epok av politisk försurnpning och ckonomiskt uppsvin.q, därför
i t'lormistiskn.

l)et visirr sig. hur rätt jag hade tlit jag i \{oskva 'alltjåntt upprepade

lijr r:r. att rnedborgarkrige't i Tysklantl komme ritt bli mycket rnyckct
ruor iörbittrat och för'stör.antle tiu i Rys,sland. Ni kålncr mig tillräckiigt
r.äi för att vcta. metl vilka tunga känslor jag skriver tlet. Det år intc
l:rra frå,gan om orättfårtlighet. Ju mer förbittrat och bloaligt &rbetar-
kllssen nr.i trekänipas, destc förskråckligare'blir 'håmndens sådd, man rysrr
rriil man tänker på, Lrllt dett.a. -"
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I \)TILSONS IDEALREPUBLIK

"-Un sky av vittnen.,' (Teckning i Liberator, New york.)

Zimmerwald h,ar förut i korthet omnaimnt de ohyggliga och
brottsliga tukthusdom,ar, so,m nyligen fallts over fru-J*Ä" ,"_
ciralister i "världsfräl,sar'en" wil,sons mönster"cremokrati u. s. a.
Efter i ilagarna hitkomna amerik,anska tidningar ,och broschyrer
återger vi härnecl'an biografiska ,data för de utom Deb,s mest be-
kanta led,ande partikamrater, 

- 
Victor L. Berger, Adolph Ger_

mer, J. Louis Engdrahl, 'william F. Krus,e och r.win st. John
Tucker -_ som ådömts varilera 20 års tukthus (Debs fick 10 år)
för 

- 
ja, för ingenting annat än att de är socialister och tappert

agiterat mot hathetsen och regeringens i wa,shington krigsporitik.
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Gamle Eugene, Debs, vårt ameriknnska broderpartis älste ocji
mest framskjutne nan, ärad. och äl,skad" runt jorden varhelst det
fins en tänkande arbetare eller ens en rättskaffens människa, clöm-
des först till 20 års tukthus. Dornen ädradss sedan till 10 år, re-
clan ilet detsamma som Livstids inspärrning om man betänker D:s
hoga åliler. Men manligt, som han förhållit ,sig uniler hela, rätte-
gången, mo;ttog han ookså clomen och i aprilhäftet av Liberator har
han riktat följande stolta brev tiii sira kamrater strax efter den
djävulska domens avkunnanile:

T il,L Li,ber ators liisqre !

Domen kom ,såtlan ilen väntats. En kapitalistisk d.omstol kan
endast cloma kapitali,stiska ilomar. Men i detta fall avgjorde clom-
stolen inte huvud.frågau. Avgörandet från lagre iustanser upp-
rätthölls men det väsentliga, dömandet e{ter ,spionlagen, {astslogs
ej. Domstoien vågad.e aildeles tydligen inte förklara dlenna infama
lag överensstämmande med konstitutionen.

Men vad ,spelar det för roll i alla fiall? Stora åvgöranden iav-
görs inte av domstolar utan av folket.

Vacl beträffar ,mig p,ersonligen har clenna dom inga konsekvel-
ser alls.

För 60 år sed.an ,starl{äste högsta domstolen den förgiingliga
slavlagen i ,lydnacl för ,slavägarna. Starlfastelsen gjordes för ratt
stödja slaveriet i egendomens form emot slawännern&s auloplr"
Fem år senare var detta elandiga system upprivet med roten och
kastat överänd.a i en blodig revolutionär storm. Den nyss avkun-
naile domen asyftar att skydda tlen kapitalistiska despotismen emot
socialisterna,s attacker. Dess resultat ko,mmer att bli att påskyncla
omvälvningens dag. i

De ränksmidanile rlagherrarna i Washingon har dömt baftre
än de anat. De har givit de bolsjevi,stiska lederna i Ameriha en
million nya rekryter.

Min egen stallning är orubblig. Jag står för varje orcl i Canton-
talet. Nu är tiden inne för ,oss alla att förbli trogna mot det bästa
i oss, att besluta handla och våga något för saken, att vårlja titl
arbetarna, uppliva dera,s klassmedvetenhet, elcla cleras hånförelse,
morska upp d.eras kamphumör och bereila dem för den ekonomiska
och politiska massaktionen m,ot clet kapitalistiiska systemet ocir
för den Socialistisk,a Republiken.

11 mars 1919. Eugene T. Debs.



\.ietor L. Berger.: Vi är socialister!

Yictor Berger är också en internatio'e't välkänrl soci,alis.f"Födcl i Nieder-Rebbuch, österrihe, den 2g februari rse,, 
-rörja*

han rerlan i skolåldern med sin famili, då den av ekonomiska srriilernig.era'ile till amerika. Här arbetade hran i orika yrken 
""r, 

ur."se'are k'mmunar rärare i Milwaurree, w-isconsin. f ett kvart*s .qe-kei har han reiligerat socialistiska tidningar och han var vi,cr siftrlömande huvudreda,ktör för det socialistiska dagbladet rhe i*a""därstäcles' Mecllem av sooalist party sedan dess start var rrau(1910) den första socialisten som valt"s til amerilanska kongr:es-sen. Han omvaldes 1g18. fnnau han mottog sinia, väntade 20 årstarkthus riktade han t'i högsta clomstoren *tt .tetrigt,"lr-*r,"_
m,a.nile pato,s buret anförranile, varur må ,anföras:

"Jag är ioke skyldig. l\{ina kamrater och jag är arklagaclelör 'att h:a, konspirerat i syfte att åstadkomm,a myteri och fömäderi
crch vägran att göra sin plikt i Förenta staternas armö och frotta.
Yl ul icke mer sky'liga till sådan konspiration än doma:ien sjärv.nistriktsåklag'aren har icke lyckats forebringa någon *- 

-rr"t.t

bevisning för' att vi verkligen försökt åstaJkomm-a myteri ochföräderi i arm6n och_.flottan. Ett juryutslag lil<t det soå här gi_vits 'skulle vara, omöjligt i varje uonui civiliserat land i dessa da_gar ui;orn möjligen Japran. Min och mina kamraters stäIning tiilkriget var helt enkelt cren internationelra socialisme's. vi erkän-
ner: alla. att vi år sociarister. sociarister vet, att hapitalismen i.tekan vara och inte kommer att vara bestiindigt, tit<a litet som leo_
clalismen' varade be,ständigt. sociaristerna vilr skapra e.n ny oclrhogre oivilisation, som skair efterträda den kapitaristiska. behålra
dess förclelar och upphäva dess nackclerrar. soci;hri;;l;;; ;;,""_
rlerna krig mestacleis är .strider {ör affärssyften och 

'anilelsintre,i-ser' socialisterraa ,anser. att clessa strider ej ingår i den mocle'r,i
arbetar"kla.ssens intresse i något rand. Lönarbetarna .* de män ochkvin'or som arbetar me. hjärnor och med muskler 

- är starkt in-
tresserail'e 'av fred och av forbattring rav villkoren, r,arunder cit>ras klass' den övervägande majoriteten i varje civiliserad natio'.
lever. Om denna socialismens lä*a är ett brott, ja, då är vi brotts_
liga."

Berger slul.ade sitt 1.a1, som vi tyvärr av uirymmc-.skäl lrii r
ej kan helt ,avtrycka, meil de manliga orilen:

"Om jag är skylclig. om mina &amrater här är skylcliga, då



är varenda medlem av Socialist Party skyldig. Varenda man' som

rijstacle mecl den sociaii,stiska valsedeln, iir skyldig. Och ,o'm Socia-

list Party är en s,ammanv:irjning emot kapitalismen, då är de re-
publilmraska. och clemokratisk'a partierna samm,ansvärjningar emot

månskligt framåtskridanile och mänsklig välfärd. Om jag skall
straffas för att jag sagt sauningeir sådan jag,såg ilen - 

då ber jag

i.kc om uågorr nåd."

Adolp Gernr.er: Intet att återta eller' ångra!

;\tlolph Germer, Socialist Partys partisekreterare sedan

1916, iir föc1d i O,stpreussen den 15 januari 1881, kom ?-årig till
Li. S. A. och började l1-årig rarbeta i kolgruvorna i Stauntou,

lllinois. Redan som mycket ung mecl i sin fackorganis'ation ocir

beklädd m'ed ,olika upp,clrag där, blev han :ne'dlem av den socialis-

tiska rörelsen (Socialist Party) från 1900. 1913-1916 var han

rler:l,lern av partiets styrels,e. Ur hans kraftiga för,svarstal före de

20 tukthusåren-* avkunna,ncle må anförtas:

"\irlra åsiiiter må skilja sig från majoritetens, me'n även om

sii iir har r.i rätt att liysa och ge uttryck åt en minoritetsaskåil-
nilg. Minoriteten i dag blir majoriteten i morgon. I sitt försvar
för rätten ratt ,clebattera offentliga spör'smål säger president Wil-
,"t-rn: 'lfela rneningen med clemokratin är att vi måste rådgöra metl

var:andr.a, så att det inte hänger på en enda mans förstånd utan
påi allas gemens'amma råclslag.' Om vid utövningen av vår rätt att
hy-*a och ge uttryck åt en åskåclning, eu rått som ja,g an,ser att vi
äger, r'i i likhet med så många av det mänskliga fram'stegets pion-

järer stött för pannart de härskande, så år vi 'också viiliga att be-

tala pri,set clärfc;r. Jag har intet att återta eller ångra. Jag litar
alltjämt på rättvisans slutliga triumf. Vårt avförantle från det of-
lentliga livet skail inte det ringaste ,skrämma clen socialistiska rö-
rels.en. Den internationella socialismen har vuxit i forf<;ljetrsen.

Und.er gångna sekel h,ar män och kvinnor ,meil övertygels'e jtagats

i fängel,ser, hangts och skjutit's, men cleras ideer leviie och vann

a"lltiämt nya a,nhängare. Det blir ej fred på jdrden och kan ej

bli det, förrän människans själviskhet hämmats av ett s'amhälls-

system, där rarbetet lön'as efter sitt värde och där ingen kan sko

sig på a,nclras arbete. Det är dit Socialist Pnrty vill komma och

i cless,a historieskapande tider är jag stolt att b1i enrolierail som

en soldat i denna annd för det gemensla,mma bästa."
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.L Louis Engdahl: Leve ilen intsrna.tionella socialismen!

J. Louis EngclahJ är: föclcl deu 11 november 1884 i Minnea-
poli,s av svenska, föräklrar. Efter: slutacl skolgång st"uilerude han
vid Minnesotas universitet. Medlern av Socialist Party secian 1909.
var han bl. a. ombud ä Köpenhamus-fnternrrtionalen 1910. Yid
återkornsten till U. S. 4., blev han redaktör fr;r Chi,cago Dailr-
Socialist och sedlan för American Socia,list tills clenna fijrbjöds 1917.
TilI yrket är E. typognaf. lVlitt uncler rii.ttegången ka,ncliclerarle
han i fjol till kongre,ssen.

"Jag har", slutaile han sitt ta,l, vari ha,n mecl skärpa hår.da,-r

cle sociali,stiska principerna, och uppclrngit en präktig parallell
mella,n clen'amerikanska revolutionen 1??6 och clen .s,ociala. nu, "icke
begått någo't brott emo,t vail som är rätt. Ratt och rättfiirdigher
skall en gång triumfera. Den nya dr:rgen gryr! De,ss ljus drar ntot
väster och upplyser nya lanil, väcker arbetarna i Storbriiannien.
Fra,nkrike, Italien och de mindre nationernn.. Vi kommer att {ä se

dess skimra.nde strålar ,spänna över. ilen breda Atlanten och lysa
upp Amerika från dess östra strancl till cless västna. Når fängelsc-
grindarna slås igen bakom mig och nnina kamrater, vill jag åter
bla:rcla min röst med de hundrrr. millio,nerna anilra rö,ster, som
jortlen runt höjes i samma enacle rop: Länge ier.e clen internatio-
nell'a socialismen !"

i

William F. Krrse: tr'r'amtiden måste g;å i fängelse!

William F. Kru,se är flöclcl 1891 i Jersey City, hlev mecllem a-,'

Sociali,st Party 1912 och snart ledande inom socia,ldemokratisk:r,
ungclom,srörelsen. Sedan 1915 är han medlem frj,r Amerika av fn-
ternationella ungtlom'sb)zrån och sed,a,n 1918 redakör för vårt ame-
rikanska ungilomsorgan The Young Sociia,list Magazine,. Innan'ha.n
ådömde,s si:ra, 20 år's tukthus yttrade h'an bl. a.:

"Vacl som utföres i clenna,. cl<rmsal i dag är ingenti,ng nytt i

värld"shistorien. Det är gammralt ,som tiden själv. Gång eftel an-
nan har Nutiden sökt döma. Framtitlen med lag ,som gjordes i
Fornl.iderr. ty lagen fOljer kulturen. ku]tulen tOljer ej ]agen. \'i
blir clomcla här som framtid,ens ltirjungar. Vi. känner, att vi hiirn-
pat för den amerikanska friheten. Vi känner. att vi kämpat ftjr
saker c'lem alle amerikanare borcle hålla käi:a. Vi vet inte meil oss

att ha gjort nägon orätt. Framtiden skall få sin dag. Det är viii
-"å. att Framtiilen måste gå sin väg till fiingel,set. Men flörr eller-
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senare' efto'r en kort 
'eriod 

a' mörk, reaktionär ,'att, stiger soleupå nytt igeu. förr eller ,senare kommer daggryninger, ,""ft"" duo
sr.larta natten. I)enna nya gryning är ej d.""" dagl eller gaoau_
gens. I)en,na nya gryning är vår gryning, o-rrrgondageou gryiiog.,,

Irrvin st. John Tucker: rrelrre viil .res' siila ä* viil pontii pilati!

r.wirr St' Johu Tucker löddes iMobile, Alaska, de^ 10 januari
1886 i ett prästirem. Efter någr'*r, är,s verksamhet som tidningsmanpå olikra platser. str"ceradle han teologi och blev priintvigd 1912.I914-1916 redigerade han clen socialistiska tifukriften The chri_
-*tian socialist i chicago, brev därefter socialist partys förragschef
och är 'u lärare vid a,rbetarhögskoi,an i Chicago. Han hal fo,:-fattal och utgivit ,värdefuila idedikter m. m. rnför domstolen ochtle vä'ntade 20 tukthuså,ren höll rran ett av varmt kristet patos
buret tal. vari han erinra..e om Jesus i'frir pontius p'atus, an-
klagail för samma sak 

- 
a,tt uppvigla folket _ 6om Tucker och

hans kamrater. rlan påvisade orättfärdigheten i domstorens jury-
val' hur man valt antisocialister bara, hur tren amerikansk*, ,i*-"-hatin nu likrrar den rornerska imperialis.men för 1g00 år sedan,llill sist gick ha' i' på problemet angående soldaternas hemkomst
lrår2 kriget o.h deras där förvärr,-ade vårdsinstinkter, *o-Jo.iu,-
list Party velat r1ä.mpra och ta bort.

"Yi l:eklagar", sade han till sist, ,,endast att vi i'te lyckats
rutt hålla öppna vägarna t'r e,n fredrig omvärvning i samiallet.
!1 den re..ning, €om Eynes oundviklig, ko**"r. .så kommer de dr;_
clades-blod ej över våra huvud'en. och vid den levande Gud[, som
skapade 'mig, hellre står jag på denna. si,ila domstolsskranket vid
.sidrrn av Jesu Kristi reua hjarta än på er sida brecrvid pontii
Pilati hlodig.a händer."
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ALBERT ENGSTRÖIn oChI HANS
CUBBAR Av TURE NERMAN

albert Engström är född de' 12 maj, en födelsecrag sorn h*'
cleiar mecl Gustav Yasa, psarmisten rryrkohertr.e Evers oJh Fredrih
Book. Av d.essa mårkliga män är dock Engström ensam om att ju_
bilera innevarande år, då han fylier sitt halvseker. Ty så fort går
ticlen, att han n'u är femti år ,och det har gått en mindre mansårder
seilan vi {orst gjor'de hans bekantskap på allvar en vardag 1gg? då
clet första numret av Strix lrom ut med sin första koling]

För genomsnitts'svensken är fortfarande albert Engstrrim
Strix och Kolingen och alla de rodiga historierna i detta tLa, t5,
genomsnittssvensken 

'et inte annat än att bladets redaktör själr-
också gör ihop alla historier han ritar gubbar .ill. Ftir övrigt är
bland landsmännen meningarna .delade om honom. Fo" _årrg.
nykterister och socialt intresserade är Engström bara en brackig
bohäm, va,r:s g'bbar och ,skriverier man förrargar sig över; för mån-
ga kalkborgare är han å ancrra sidan en slags pajas att skratta åt
.ch känna broderlig förtrytelse med i hans skäl på spritrestrik-
tionerna. vilket skäll aterkommer tillräckrigt ofta frir at fröjrra
s pritpopul aseu.
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Men Aibert Bngströ'm har förtjäuat en annan ryktbarhet oclr

får den ochsii hos vederhäf'tiga människor red,an nu'och hos allmän-

heten efter ,sin död. Ilan år inte bara Strix och Kolingen och de

mer eller mindre roliga, anekd'ote na. Ilan år en värkligt stor teck-

nare 
- 

ibåde i Svärge och miinsikligheten -- och därtil en 'bety-

dande författare.
Både hans bildkonst och hans ordkonst spänner' över rätt an-

senliga vidder. Om clen förra behöver inte ordas mycket. Varencla

invånare i detta land. ha,r någon gång sett Strix och kånner som

nära bekanta cle Engströmska gubba,rna: kolingarna och böntlerna

och b'ondgummorna och ,studenterna, och prästerna och ko'lpor:tö-

rern:a och pigorna och sjökaptenetna, och satpojkarna och rixdlax-

gubbarna och meclmänniskorna av aI'Ia stånd, yrken och partier'

Ilan är ]ångt ifrån m,odernist i sin konst, han kan {attas ögonblick-

ligen av al1,a goda lnrgare, men han är häller inte aliademiskt trå-

kig 
- 

clå hade han aldrig kunnat'bli så populär __ utan en 'lin-
jens mästare i slakt med konsthistoriens st<irstå och dessutom en

ytterligt personlig ande, sprudlande av kra{t och llumor.

Albert Engström är till hela sin natur bohäm, 'en'oförbränne-

lig 
- 

trots sprit och hemb,ränning oförbrännelig (vitsandet li,gger

så fresta.nde nära) 
- 

och l<ärnsund Småland,sbohäm' Den ohyr -

lade Smålandspojken röjer sig överallt i hans konstnärliga gd'r-

ning. Ilan är sin egen värd, bryr sig om yttervärden i der mån

han på sina färiler eller eljes kommer i beröring metl rlen och har

egentligen fullt görra med sina egna sensationer. Men samtidigt

filosoferar han ,som äkta småIänning om allt. Dock ut'an någon

fast åskåtlning. Ena stunden sysslar han med slagrutans myste-

rier, andra stunilen med lapparnas renmärken, från Strinrlbergs Blå

böcker kan han kasta sig in på en myrstacks liv. Överallt mär-

ker m'an som förhärskande drag hans brutalt 'starka sammanhang

medl naturen. Hans livsåshådning är enkel och osammansatt, lik
haus skärgårds,grannars, fast fernissail .av den kultur han m,er e1-

ler minclre motvillig:b genomlidit. Ilan har en utpräglad beunrlran

{ör clen fysiska kraften, pinas av kulturens värsta förbanuelse: ar-

betet utan muskler. "Är det nu någonting fdr en stor ,stark kar

att sitta och skriva och rita ,gubbar? En kar skall ,sköta en ,slägga

eller ,en plog eller en yxa och en kvinna." Ilan sitter på saltsjö-

badståget och förälskar sig i någr:a m,edpassagerares häntler, "star-

ka erbetshänder med utpräglad karaktär", och skäms inför an-

blicken av ,sina egna, vekare. att han inte brutit bygd och slagits
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Albert Engström: Självporträ,ti.

tiilräckligt eller huggit ved eller plockat potatis så mycket som
han bort. Han skildrar med oförstäIld njutning en blodig tr,oxning
och likaväl som han frossa,r i beskrivniugen av ett slagsmål i Ros-
lagen njuter han'av d.e fula ordens "klang och mystik". I detta
sammanhang fc;rtjanar han prisas stilistiskt för sina betyila,nde
och trots över.driften mecl sv,orrlomar och slang mychet lyckliga
strävanclen att förrika, skriftspråi<et med ord från det levande tra,let"
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Med hans reuk.la ursprlungliga livsåskådning från naturens
cgen barrn hänger typiskt samman Albert Engströms syn på kvin-
nan. Ilan kan vara nog så banal och punschbrackig när han talar
om kvinnosal<skvinnor: och pigor, rnen vem vili förneka, att han
triiffat något av det centrala när han förkunnar, att kvinnan ska
vara juv 

- 
juvl Lika typiskt år det, att han är en god heilning

mecl suverånt förakt för präster. cl. v. s, om dle ej är honom jä,m-

bordiga vicl virabordet och groggen. Och vidare. att han när det
gä,ller 'kan bli ganshil sentimenta.l. Sentimentaliteten är ju den

.givrr'a penilangen tiil kra{tdyrkan. fntet ,iand har en så sentimcir-
tal poesi som ilollarns brutala Amerika.

Engströms åsikter kr-rmmer mäst fram i hans kåserier. Det
orr rå,ilet är nu ej hans bästa. Ilan har inte en llasse Zetterströms
lu.gla ,ang1,o'saxis\a humcr utan är inclividualistiskt oroiig, små.
lanclskt häftig och nyckfurll. Iblancl bjuder han på pärlor av in-
fail. ibland på ett entonigt pläderande för n'ubben och ingenting
annat. Nii'- han sy,sslnr med politik år han {ullståindigt oberäknelig.
clet blir mera lynnesutbrott än utlrycrk för en po itisk askådning.
en -sf,,da1 äger han inte. Men därför får man häller aldrig låta irri
teriL sig fiir mycket av irans utfall mot kvinnorösträtt och nykter-
hetsrörelse rn. m. såd'ant. Albert Engström är och kommer nog
rLlitid att förb,li bohäm, men harr är icke reaktionär till sitt inner-
sta och under förutsättning av tillräckliga spritkvantiteters fort-
bestånd t'orcle han vara rt:lativt likgiltig för om det råcler',absolrrt
rnonarki ellel bolsjevism.

Till Engströms kåserier, som omfattar allt melian himnrel
och .jorcl, hör också ]rans reseskisser från olika hörn i värclen: Lapp-
lancl. Daiarna. Lofoten. Reval, Paris. New York. ,att inte glömma
Ät Hacklei'jäli, en f,lera hunclra sid,or stor dagl;oh {rån en år 1911
['iiretagerr fslandsresa.

Betycltigt intressantare blir emellertid Engström, när han
konrmer in på folkiivsskildringen-{ mark och d.år i frecl för dags-
häncl,elserna får låta sina skarpa ögon och sin frocliga h,umor spela.
[,i]rsom i bild ger hari där i or.d allehanda, slags människor. (Ib,laud
gör 1r,an det f. ö. på vers 'såsom i Rixdaxgubbar och Meclmånni,skor.
där han som gammal säilier latinare kommenterar veilerböraniles
lionterfej ptt glänsnnde hcxameter.) Det vore säker* ,synnerligen
intressant att uppilra eu ingåenile jämförelse mell,an honom och
åugust Strind'berg, mEil vars områden f,rån llemsöborna och Skär-
l<arsliv han kolliderar. T korthet torrl'e cle tr'å kunna karaktiirise-
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Den rike handl.aren:
Ni.skl sparå, baur. Jrr-g hade tijl exempel när jag börjad,e baraö0 kronor i måna.den. men jag liunde ändå var åånad *at*i i" ö6-krooo,isparbunk.en!

ras så, att Strinclberg ger jupare, bredare, mer genomkomponerade
skili:lringar, Engström åter inte'sivare, arltid betydtigt karrike-
rade. ne' senare to'de för övrigt ha rårt en hel del av d,e' förre.
Bagge haq de emellerticl triif{at sina gubbar på kornet.

Engström är so* sagt ka'r'ikafyristen. rlan presenterar sina.
Ioremål på ett mustigt sätt och i ett så saftigt språk, ,att man ej
gärna rekommenderar hans böcker åt konfir.mationsfliekor. även om
han meil st'lthet säger sig kmmra sätta dem i händ.er'a på si'a
egn,' b,arn. av de folktyper', han hiilst sysslar med är utom lrolrn-
garna (och hur ofta än Kolingen och Bobban och Feta Fille och
sv;irmoilerir .[röken Karlsson oeh övriga anhöriga förekommer i

Strix över hans 'signatur. ,så 
'ppta,r de i alla fall.tyilligen ej

vär,st ir,ans irrtresse, enär han bara en end"a gång i sina samlade
beråittel,ser ta,la.r on dem: i Mitt första personliga sam,manträffanile
rned Kolingen och Bobban) de ."-iktigaste lantallmogen, närmare
lokalisetat i Småland och i Roslagen.

sedda uneler hrans ritsti{t är de två slagen av bönder kanske ej
srl r.'lika. men hos berättaren Engström möter man två helt olika
och lokalt beto'ade grupper: folket från hans egen barndoms och
*'giloms småiand och från hans nuvanande hem i Roslagen. x'rån
cletta 70- och 80-talens småland har h.n givit de unclerbaraste mål-
ningar i ord. Man lever mecl honom när han som pojke ,smyger i
skogar'a clärnere bl'and tallarna och gianarna, i skurugata mer'l



300

iless skumma hemska tjusning. Mran mins oförgätligt hans brava-
der i memoårerna Mitt liv och leverne, historierna om Luskungen,
om den benlöse l(ornelirus senior och hans son sjömannen, som

rnötte farsgubben dår denne stakade sig framåt landsvägen på sin

pali rneil ett bleckna.ttkärl fastsurrat 'efter p,allen mecl en kedj,s.

Till det vackraste som fins skrivet på ,svenskt språk hör Eng-
strijms skiss Vårvandlringar, där han en apritrdag återvänder till
sin b,arndioms nu tyvärr så,avvärrka'de skogar och hommer fram till
Illinda Pojkens'stuga,:

. "Blinda P'ojken! Jag' måste gå tiil den stugan! Det år väl minst
tjugu år setlan jag var där. Då bodde en glmma, i ett förlallet torp i en

äng, där det våxte konvaljer. Gräset var vitt av konvaljer' Inne i stugan
.satt gumman och'spann, och hennes l<ärleks barn, Blinila Pojken, som a.l-

ilrig hade sett solen. rne,n ändå inte var blindarc än att han kunile skilja
rnellan dag och natt, satt dag ut och dag in utanför på en bärghäll och

r.iftaile med e'bt blanknött ben av rrågot jur framför sina döcla ögon. Ilan
sråg med sina döda ögon, att något rörile sig. Men då solen gick necl, snög
hari in och trörja,tle m,ecl något annat. Ilans mor iledde honom omkrinpJ i
socknen och tran samlarle järnbitar, motallbita,r av alla slag, och på ilela

satt han och knackade orn kvällarna och lärde att skilja på olika jud bättre
iin människor, som Lrå,tle kan höra och se. Folk var vånligt mot honon oelr

skånkte ironom gamla järnpannor, grytriqgar, all bråte tle icke behöv'de,

men vänligast var banvakterna som gav honom räIsbitar. I{ane mor ledale

honom var sönda.g till kyrkan, och clär hörde han klockringningen' Meil de

dår rälsbiöarrra började han härma klockorna. Han fick många bitar a'r'

olika läng'tl och klang. Och slutligen börjatle han 'lista ihop en samman-

ringning av två klockor me'il sina järnbitar, som alltme"r närmade sig idea.-

let. Ilans nnor 'dog och Blinda Pojken kom pii fattighuset. Men clå hade

han trampat den lilla gångetigen, som ledde 'tilJ torpet, så mänga gånger
rrtt han hitta.de vägen själv, så länge det var sofirmar. När I'intern kom

rnocl snö och dolde h,pne millioner mårken, måste han hålla sig hemma.

Men första vårilag, ali iden började tunna av på de våta stigarna, letade
han sig he,m, där han lrade sin skatt s1- järn. Den hade r'äxt så att den

bclarnrade stugans enda rum. Och där satt han vitl fönstret och viftade
örnsom mod sin benbit och slog önrsom på sitt järnskrot från morgone"n

till kvällen. .då han rned fötternn trevaile sig tilltraka. till fattighuset."

Och clär sitter fortfarande Blinda Pojken, nu grånad, och vif-
tar och experimentelar i ilen småländska ödestugan! En annatr

stark skildring från samma trakter är den om Monken och Kon-
gen, Morken som gick som en tiggare g"enom aocknen men hittadeii
rlöd i sin säng, hvävd av sealla,r som han ätit opp för att flå sina
piingar med sig i graven. Äter en ånn'an. och clen'kansl<e allra' star-

1919
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En pojke kom
Kom"u.j"n.Ter spl'ixgalldc lteti arr'dair i halseu till länsrnan:na. hängr sej! 

t<umsarjen' skvardr sck ner tu L;;; 'F;;J;;j 
för, harr

- Va säj,er dl__lro]f.". _ ui ha väl skurit ner honorr?_ Nä, si då tordes vi inte, f;; h;; "var inte riktigt clö än.

kaste Engström givit med pänna och ritstift samtidig"i, år Fattig-stugan' ett barndom'sminne berättat ra 
"tt man aldrig grömmer dert.rlistorien om Jus pat"ro'atus: ;;;;;; prästen osta.dius .som lrickpa'storat hos ungdo_msv'änne' ryttmästar Gyllenhrii;k på villkor attaldrig svika rkalletse till ."n;ill.;; kortspel, En spökhistoriaoch andra skisser från clen ;ilnrdril över,krass,ens riv i förflatfa-rens barnadagar låter ana, att Alb;;t ;"g..tröm -- om han ej voreför bohämiskt impursiv fr;r att J;;;, * t'l en brerr roman (e'ligtuppgift lär han emellerticl hålla på att'skriva sina mem,oarer) _-sk*.,e kunna skänka o,ss en folkiivsskildring med den rätta rnus_ten från våra farfäders,r".n.tu tuffigd, en ,skildring såda' i'-gen Per Hallström mäktat ge den. frt'"n och a,n.ra läser sig tillden tidens stämning i br;cker, rr"" 

-.t. 
E. sina ,skarpa måIar_ögon och sin saftiga lantarsi, r,u"roua hln furlbordar det material

ilffUj*" 
barndoms gamta gubbar o.t, gu*_*Jåru.rr"Jr",,rr.

. Sina skarpa ögor från Småland har Engström fört med sigr sln nya miljri: Rosiag-en, där han bebor en gård i Grissleham'"rykttrar från åtsk'l;gattrixtuc*fu".. ""an 
har här ett i åtskil-ligt mecl småränningrarna besläkt"t f;; och han rör sig som rrem..ma blancl sina rospiggar. rlan känne; ;.* utan och innan, meclItirtjänster och fel, o? :d ""h s.r;;;;n lnimula vakenheten i ögaoch öra hos dess,a, mecl faran 

"";i;;;;or,ro*ou, den gamla hårdahedendomen barrom ytans eventuena-kris'ighet, snålheten ochslagsmålsin,stinkterna,',aur, 
lopu _ä".ärä humorn i de små rrli_
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r1arrde iigonens vrår. ocli gel' clem ,sådana cle är utan vackra lraser
och förgyllning på der.as eget kiin-a språk, men med en inre be-
nnclran äveu för c1e värsta rachargubbarna. Ty d,e är iratur, oför-
i'alskacl na,tur, osh där varder mycket förlåtet. F<;r c;vrigt unclgås
rlet naturligtvis inte, ,att hans gubbnr både i bikl och orcl alltid
lår utstå en smula karrihatyr. Men de är bara så mycket rnel
lroncentrerat ?ikta. Ty sådan är ju den iikta karrikra:tyrens art.

Det ii,r ett rikt galleri av typer Engström plockat fram ul
rleras relativa obemärkhet i Grisslehamnstrakten och jort tiIl hel:r
Svd,i'ges bekanta: fiskare, skeppare, sjömän, lotsar, nämndemiil.
{järdingskarar, kolportörer, frälsta eller ofrälsta skepparänlior.
Ilär är cle gamla kärngubbarna, Matts Abraha.m och båtsman Fång-
lina, som på hemfaril mecl brännvinskaggarna tror båten lticka ocli
i)ser för glatta livet rnen till sist finner att det i stället var- ka,q-
garnasom iäokte och att de öst överbord allt brännvinet; båtbyggar.'
Veman. ford.om i sin bästa. grödas dagar stor kvinnotjusare; stor-
,jugaren och s&epparen Janne Mattsson på galeasen Allirektina.
-.om sitter i Grissleha.mn på r,edaktörns veranila vid. en grogg och
beråttar c1e viidaste Miinchauseuiader från sjön; den arma gubben
Israel som inte iär sin julfylla för hans miidams vreiles skull,
vilken rnadarn hade högsta miiitiira leilningen av huseti gubbarna

'Gaj ooh nyssnämncle Fånglina, som kan shaffa rätt på tjuvar ge-
uom 'att trolla cliarre på dem; ibrandsynsgubJrarna som kaskar i
vartenila hus de visiterar; halta skräildar Lundin, som förgävt.s
friade till mor Johanna men bräda.cles hos henne av en kolportiir
och brädacles i yrket av llaröns nya, moclärna skräcldare P. A.
Schölin, skyltande hos lotsånkan Maja österberg. Där är gubbe;r
fsakson, som piggnade i,ill på dodsbadclen och aldrig ville lämla
riet jorcliska, fast prästen givit honon sista duvningen två gånger

'rm. och som l,a,r farväl av livet i foljancle h<igsta,mda orilalag:

"- Ja känner att då liörjar lida mä mej, i då ä dä, så gott {örst
som sist å ta ajöss. Ge mej ctt glas te - tack, Johanna,, d'ä rent mårk-
värclit va då lenar i bröstet. Nu ska dä bli begravning förståss, å tvir-
hunclna riksdaler ä avlagila till den. H.i hi hi, begravning ä.tter en gaar-
inal sjöman. Men dä ska inte bli nån begravning mä gråt å tandagrris;-
lan, utan mä glådje å vischomhej, hi hi hi! Dä ska va han'clklaver å
fioler å trillerifillerirukomfallanlej, för här vilar gamla Isakson sex
nlnar under jorclen - fallerej - rnä ctt fint liors å psalmvers å granris-
krans på sitt modiga bröst. För prä,sten sa tc mej efter l)en Ilelign

1 Skrift, att ingen ,sorg skall .sedan vara, icke häiler gråt, icke häller rop
vartler rner, ty si, det första är förgånget! Ä sedan ska I göra ett lit'eJ

,j

Å



1919

Garnle skomakar Mähl, som är Waldenström.are, 'då en skan"a ungdom
dansar vägen fram ef:ber fiol och dragspel och antlra känslor: - Jo nu
dansar di -å hoppar å spelar dragspei å fiol å .sy-mbaler, mon i helvete
.ska, .di inte ha så, mycke som ,en lergök en gång!

titthål i graven, så ia kan fä luft å si på stjårnerna, för d'ä efter clonr

en sjörnan gör .sitt bestick, när han inte har pelling på land. Ilar du
ett gias vin te, Johanna? Va fan står I och glor på mei för?
Sir ni inte, att ja å sjuk, gå åt helskuttan! Förstå,r I inte, a,tt ja hålier
på å friskna te, era snorgärsar? Ja mins när gamla Stqrmen seglatle
rakt på land nä skutan opii i leran å hoppade ner på stranil å sa till
reilarna: - I{är ha,r I er förbannade skuta! I)å var ja bara jung an

men Janimej förslod jag honom inte! För nu lågger ja te vo evig-
h.etens stranal å säjer: * IIär har I er skuta, skamfilail ä hon, å ro'drct
ä 'r'åck å köl,en ä borta, men järtar i min talj fins inte kaptonen kvar'.
fult å galen å syndig, msn pojken opp i alia fall, I'a .säjer l{ärren tinr

dä? Ä Vår Härre tar mej under armama å säjer: - Tack ska du hrr-

gamla Isakson, Iör.att du tog i lan'tl just här hos mej! Ä så kommerr

dä änglar mä whisky å brännvin - - å öl - - å vingar som ny-
tr'ättade segel å så bär di mej te - te. - Table Bay å Zansibnr ii

Singapor'e - å - å - där kommer - ]rajar - ti gula jävlar - å viu

-å--
Isakson somnaile.
Mormors ögon stoil på skaft, t)' så myck'on synd ha,de hon icke

hört på låinge. Johannas blick var outgrunrllig, men rlrä-ngen sade: --
Jäklar i mej kryar inte husbontl till sej!

Dagen däraå satt Isakson i sängen, matt och gul, och ville h:r

köttsoppa. En vecha efteråt gick iran med käpp och inspekteraile iarlu-

gården. Efter en månail var han åter Isakson."

När man hör, att gubbarna är såila.na. förvånas man iu1''r

över 'ileras'ättlingar. De unga m'ånnen därute är hårda sällar med

gamla hedniska tag i ,svå"gre'tumen, cle.går bii,rsärkagång så fort
de fått spriten i huvetr tar snedsteg, niger och gör luftsprång

30:l
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innan ,smockan dallrar och cle borjar uttrycka önskan om att se

järttrloden på varann. Dansen går i X'inlands-Freclriks stuga, mecl

fiol cch handklaver ,och dunk av taktfa'sta fötter och det lyser ur
fönstren som ur loögon i kväilsdimman. Och Sörgårds-Fia ocJr

andra skärgård.ens rundhöftat handfa.sta prinsessor vilar i gam-

malvalsen i Jan-Matts-Olovs armar eller någon av.de anilra unga
kavaljererna.s: Fridolf Mattson, X'innbypojkarna, Mörke Rudolf
(agnad en bekant dikt av Engstriims vän Karlfeldt) och v'ail rie

mer heter, Roslagens donjuaner 
- 

lättmatrosen August Johansson

ir barken llerr Kules av Wäddö, sjömanneh Fredrik Sjoblom -X'ighting Fred kalla.tl för sina slagsmålsmeriter -, 
Matts Pers

Kalles Johannes, vanligtvis full som ett ägg, och sist men inte
rninst utbölingen och rivalen kuttergasten Ossian från Stockholm.
som super fulla flickornas fäder och riddare och sen plockar heln

f,runtimbret.
Där är storskrävlaren l-redriksson, spak som ett lamm lik-

visst när llan hör sin manhaftiga gernåls. stämma i hotande urir-
het. Där är Aclrian Enström, som oförmodat komm'er hem från
haven till hustru och ett haivt. dussin oförmodade ungar, metr

lug'nar sig då han får en föilkrok i ungarnas pappa disponenten.
Där är August Karlsson, som tros dod ute i värtlen men också

återvänder helt apropå och håller ett våldsamt rejs med sin girige
svåger och kompanjon skeppar Söderlund. Där är ile varnande
historierna om hur Kalle Soderberg och Augist Vesterman räddade

Ifarön från k'olportörerna och en myckenhet annat.
Och för sina sra,ftiga md,nniskoskildringar försummar Albert

Engström inte naturen. Ilan kan måla den som knappast någou

annan svensk författare 
- 

Strindberg forstås undantagen. Del,

brusar skargård och sol och vindrar och saltvatten genom hans

sjofågelsjakter om mornarna bland Roslagskobbar och skär. Var
annars läser man racler som clessa:

"Så kom den värkliga våren, löljcl i hälarna av skärgånlens här-
liga sommar. Fågeln skrek på fladorna, luften r'ar Jull av kårlek, laxeir
hoppade och poikarna tog fram fioler och haqrdklaver. Och flickorna
började gå arm i arm om a{tnarna på bygatorna., och på, Iördagskväl-
larna sto'cl ilen manliga ungdomen lätgre än vanligt mo{ rakkniven
framför u*issingssnu.sdo.sans mönjeka,ntade spegelglas.

Skärgår'dens Jörsommar iir farlig. Kornknarren ropar i åkrarna
och på ängen, och blomdo{ten slår inte bara i näsan. Den Sår rakt in
i hjärtat och ställer ti]l e'bt jäkla 1iv. Ja, jag vill inte gå in i cletaljer.
Möjligen har en eller annaq läsare varit hämte under denna iuvliga
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och förförliga bid. sjövikarna står Julla .v fi-skar, som bara går ochväntar på att ett under skar -ske. Kråkorna skrirrer a' moderikårlek.
Och.denna doft av blorn:nor! Härre gud! Vem kan motstå den?,,

Som prov på Engströms ordkonst till sist också några hex,a_
metrar ur hans praktfulla Midsommar:

"Nu är aommaren här. Det blomnrar i skog och i hage.
Gårdens vackra förgätmigej står och lyser i gräset,
lönnarna frodas och apeln står full av skäraste knoppa.r.
Tusenskönorna lysa i soln som smultron och grädde,
vil,rlvinet spirar och suger sig fast mellan teglen på taket,
liunclkaxen skjuter i höjd mect svållanrte -ctamm,ar och blommor.
vita, som rlåge där strörld en vintergata, i grönskan,

N{en som en blänkanrle .sköl.d är havet och hägrar i öster.
Morgonens titliga eo,l förgyller tjäriga ekor,
blixtrar på årorrras biad, och när strömmingen lftes i sköton
tyllande fiskarens famn och priissande ekan pä eid.an,
är det sorn .drog han on forntida skatt av silver ur jupet,
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Runt om skriar måsarnas {Iock, rnen labbarna vila
lugnt på vingen och biila sin ti tills jakten begynner.
Borta längst i clet dallrande blå, tlär dunsterna dirra,
stråvar en ångare fram och 'dånet jag hör av propellern
genjuila mot mina bärg, men jag ser blott röken av ångar.n.
Solcliset står som en mur därborta på finländska sidan,
Ekerön hägrar och ,signikl.sskär, och med kölen i vädret
skutorn,a stå på sig ejälva och ,gå, som dantoner och spöken."

Detta brottsf,ycke ger ett litet begrepp om lyrik,ern i Aibert
Engström, och med det må karaktäristiken sluta. När han nu i

maj 1919 fyller sitt halvsekel, firas h,a,n av tiotusen, mäst bo-
irämer, borgare och brackor. I hyllningen kan emell,ertid, trots i

myoket olika syn på livet och trots stark reagens mot koiing- ocli
fyllhymner, åven vi instämma. vi nykterister och revolutionärur'.
meil varm förståelse för Albert Engströms rika ursprungliga
starka konst och med ett järtligt tack för a.llt va.ckertoch märgfullt
{rån Roslagen och Små1and ,och l-appland och lsland och all
rrätclen, ett tack inte minst för allt roligt denne värkligt store
oeh sällsynte humorist givit oss.
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LENIN OCH
ETT FANTASISAMTAL Av MAX

\(/ILSON
EASTMAN

llax Eastman, .len energiske reclaktören för The Liberator. i
l{ew York, som tapp,ert försvarar bolsjevismen mot den amerikan-
ska chau'i'ismen, har i marshäftet av sin ticrskrift infört ei;t ,oi,.i-

g:inellt fiantasisamtal rnlellan clen stororilige aå,erihanske prssi_
denten oqh deu ryske re'olutionsledaren Lenin. Ftirf. tanker ,.ig '

att ,de två ,sta.tsmännen mötts i anledning ,av förslaget ,om fcir-
handlingar på Prinsöarna, att en stor clel av ileras sa.mtal recla'
:ir förbi och att man {örst hOr fOljande yttra.nde av

Leytin,: Jag fäster mig vid., mr 'Wilson, att ordet ',ilemokr.:rti"
mycket ofta återkommer i allt ni säger. Det måste ha någon a..-
ledning. Yill ni vara r,änlig och såga- mig, va.l ni fö*,t tänker irå,
nu när jag staval upp d,et orilet: "demokrati,'l

lVi.lson: itja 
- 

jag tänker på det _<ystem som råder i *ritt
eget land.

Lenin: sä. och enligt senastc statistiska mecrdelanclen tiil-
hör prahtiskt taget allt som man kan se på ,och ta på i ert land __
lanclet såväl som allt som däri finns 

- 
l0 eller hrigst 12 proce.i,

nv folket. 65 procent ,av clem, minst, äger enclast 5 procent av
landet. 2 procent av ilem äger över G0 procent. Är clet inte riktigt?

W,ilson,: Jag meclger, att statistiken säger så.
Lenin: och er ställning och er inkomst har naturligtvis plir-

erer"at er för många å.r framåt i säkertet bland de 2 procenten?
lVilson: Ja, det är nog sant. ,att min inkom,st har varit sir

jrass. {ast jag å andra siclan inte är någon så synnerligen rik mari,
Leni,n: Och er sociala stiillning?
Wi.lson: Den är också säkerställd.
Leni,n: Nå. ar clet inte sant, att, den som äger jord.en ,ocksir

ä,ger makten på jorclen?. Sra,mma folk, som äger ert land, ägee
de inte också ticlningarna och kan på så, vis 

- 
och genom a.t1,

best?imrna vad som anses för hederlig"t och passand,e sam.t g,enorr
att på detta sätt påverka skolornra. och kyrhorna och urngängcs-
centra 

- behiirska folkets själar. inte sant?



Wi,Isott,: Utan tvivel i stor utsträcknilg.
Leni,n: Skulle ni då inte kunna säga' ,att 'frånsett ilen rent

fcrm,ella rösträtten 
- 

för övrigt vägrad mångd. kvinnor och svarta

mrän 
- 

behärskas folkma"joritetens i ert lancl öilen av en liten mi-
n oritet'/

Wilsovr': Jug anser inte, att rösträtten är en rent formell
rättighet, men jag antar att fLakta är 'sådana ni, framställt d-em.

Lenin: Det år bara en fonmell rätt så sant r:nakt betyder välde

och inflytanile över {oLks tankar och vilja, och dit är det, som ni

hal rnedgivit, mycket tångt.
Wi.Ison: Jag medgav det.

Lenin: Nå, när ni talra,r om,att försvara demokratin emot

"bolsjevismens gift", så blir det ju i realiteten ett försvar för d'en

verkliga maktens kvarblivande ho's en fåtalig klass 
- 

10 eller
kanske högst 20 procent 

- 
tilt vilken ni själv hör' Är ilet inte så?

Wi,Ison: Jag erkänner, att er {ramst'ållning ko'mmer det att
te .;ig .rr.

. Lmi,n: Ijet är brara darför att jag envisas att räkna med

månniskornrs ekonomiska inbörd'esförhållanden såsom de vitala och

r,ågrar att bemantla dem med fagert klingande politiska oamn.

Ni har exempelvis uppmärksammat, ,att vi talar om vårt systern

soilr en "proletariatets dihta.tur". Det är från cle enklaste idealens

ståndpunkt det värsta namn vi någonsin hunde ge det' Namnet

är mycket väme än clet faktum det tiicker. Vårt proletariat om-

fattar red,an mer än 90 proce'nt av folket och vi har bestämt före-

satt oss, att det mycket snart skall omfatta heia detta. Icke desto

minilre var vi övertygade om, att enila sättet ratt upprätta en

verkiie 
- 

cl. r,. s. ekenomisk - 
clemokrati är att det arbetande

lolket ör'ertar den 'suveräna makten 'och tvingar de andra iatt, om

cle vill ha clel i. dernckratin, bör1a wbeta. Och vi brydde oss inte

orn att föregiva, a.tt dennra process Yar mera fin eller ätle1 än den

i verkligheten va.r. och clär'för kallacle vi den inte 1'arbetarnas

republik" eller en "ör'erdemokrati" eller en "ny frihet" eller meil

lågot av clessa lovprisa,nde namn som er ptess till]rrandahåller

Lrtan rätt och siätt "proletariatets diktatur".
, Wi,lsou Låt mig säga er, a*t jag tror a.tf tlet var ett dipl:r-

uratiskt missgrepp.
Len'i,n: Jra, men rlet rrar en reell sanning och hOIl våra själar

Ie,ria. Och här vill jag ge er ett litet råd. Kalla alltid saker, ni

hiiller på och gör eller har gjont. med enklare namn och spara



1919

de granna namner föl saker som ni ämnar utföra. Anta exeni_pelvis att ni varje gång, 
"i ;;:tr-yttra orclet ,,d._Jruti,,, 

go,.er besväret att säga:^'"ti ,yut*, i .rilkut nästan aila röstar. men10-20 procent av folket åg., ,ufi egendom och resten är män_niskor som arbetar för lön,,. ;.olu .,ridu.u, aft ni tillägger orclen:"och trots röstandel' brir antalel-ä-" 
"" egendom proportionertallt mindre och den 

"guoao;-duäs* ,llt störye,,. Dei komme'att t'a en god stund. to:. .a.. ,ft ,;;";itt det där, och karske sk'lteni i varrlagslag v'ja fo"korå äJi*äl ett uttryck ,oä';;ioors..oi_sins diktatur" eller 
";,got ay;kt. M;" även om ni säger ut heLrsa.tsen -- och till er siäh åaJ" 

"r l, U* ---, så ska]l ni firn,,det utomorden'igt oyti;gt. G"i"-;.r att känna eri viss rä.tt-nad, en .avspänning.
Wilson: Lät
Leni.n, D.t t ä'sj#i*iåT iXi 1xäT!;'*',1lJ"j,;TiH:bli beka,nt med era omeclvetna motiv. Ni rskulle bli shockeracl.om ja,g sade er att._ni r;o* ro, 

"".sr.*han" luoor"i,-äa""r roo;oooss till denna konf.erens _ i"t"- _*il
Wi,tson: tuu 

I:* n'ig.iot* ha"Uå, någonsin i mitt liv.Lenin: Nej, dår ser ni. Om ni ,riirt" det, shulle ni inte kun-nat göra det' JaE ttinter, rti-a*t .,,r* unrto. era ,kamrater 
'idfredsbordet bad e" skriva'aut aa" #rr.t till oss. De vet meraom ,sina motiv n" 

"j.- Du ,,.u,tioo^il;;;u",, 
mindre fritt. Clemen_ceau t' ex' skulle alilrig kunnat *';; sig a.tt yttra clessa orcr"som jag lånar från ert brev: ',Dr;";;^'

at u" ijärp u-;; ; ä; 
"" 

dra någon "; 1 :',:.#:"ffi HT.ir,:T;j_:;,ffån':'off*l,ur"r** iä;;i.iJ.,, ]un ;;;' ":;-ffiu*t *o
aj! tio a^s"" ;*" ätr"I1j"",11""u:'off:,r,m;i*:till Kongressen tatat om nridvan;ä;;;"" att mota ,,det 

bolsje-vistiska giftet"? Och. har 
"r'-*rrnirä, aft just i samma ögon_blick de naderna kom i *io h*";l;;a"u'u-urit uoska s,oldater, vars

-lXää.r..öos 
ni är' en attack mot våra soldater i närheten av

Wi.lson, Ja, det är sant.
Lenin" och dessa soldater sam-zerkad,e med en riten armti :råett tusen ryssar, tillhö_rande f"fr"*"#is grupp. Eftersomr kri_get nu är slut, kunde de inte h" ;;ft";a'tt anfalra oss än art bistå ,ilenna *ronn*ot l,lllt,ilituning 

tili
Wi,lson: Nej, jag medger d"t. 

o^ *-'
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Lenin: Nå, då rnåste jag airtingen tro, ratt ni vill niörda ryskri
böncler utan att ha någon mening alls med det elier att ni ljög
for mig ilå ni sacle, att ni inte ville hjälpa någontler:a .qrupperl
mot den anilra. Är et inte s,ant?

Wi,lson,: Når ni frrarnställer clct så. medger jag att jag inie
r.t't vad jag skall säga.

Lenin: Varför inte säga sanningen rent ut? Ni och era a[-
lielade statsministrar, som håller på bourgeoisins dihtatur (mo-
rlifieratl genom rösträtt eu gång om år,et) 'och ,som sjäIva, titlhr;r
rlc 10 procenten, rycker instinktivt tiil de rvska 10 procentens
för:svar rnot r'år proletariatets diktatur. Nu när clet patriotisk.r
kriget är över. finner ni emellertid av eu mängd anledningar 

-av vilka en är vår utmärkta raxmö och en annan clen starka. pro-
Ietiira rörelsen i efa egna läncler 

- 
att ni gör klokare i att spa,r*

eLa resur-*er för atfärer sorn ligger närmare inpå ena egna knu-
tar. Och så har ni beslutat er för att söha åstadkomma en upp-
lösning eller åtminstone en isolering av "bolsjevismen.s gift" meil
rliplomatiska rnedel. Är det inte sant 

- 
{ast något o{int uttryokt?'

Wi"lson: Ni gör mig sä,hert litet orättvisa. Jag var verk-
ligen emot att delta i invasionen i ert lancl. Jag visste, att det
virr en dumhet från militär synpunkt och ratt tanken på att "åter-
npprätta ostfronten" irelt enkelt var förevänclningen för att stört,i
crt viild'e.

Leni,n relaterar Wilsons uttalanile,'att han och hans allienade,
vill lindra ryska folkets svårigheter av alla slag och "hjälpa ryska
folket att återupprätta orclningen" meil "normala arbetsförhåIlan-
Jen" samt fortsätter: Nå, är det nu verkligen sant, ratt ni och tle
ured e,r'alliera,de statsministrrarna iir intagna. av ett såclant allt
fltiltärrand e nit f ör clet abstrakta iclealet "o,rdningen"? Jag tror
.r'iet inte. Jag erinrar mig, att sedan ni borjat invasion av vårt
ianil ocl vi tvingats att införa clodsstraffet Jör attent'a.,t mot ord-
ningen. utpekade ni oss som utanför lagen stående banditer 

-fast:in ni sjäh' användler alldeles samma, straff även för mindre
förbryielser. Sa.nningen är, att ni ville omkullkasta vårt slag av
orclning 

- 
den nya ordningen 

- 
och återupprätta den gamla.

och därför liallar ni r'årt slag av orclning för oordning. Är det
inte si?

I(i,lsoyt,: Jag antar. att från er synpunkt 
-Lenin: Ni medger clet f ahtiskt. när ni talar om återställancle

av "normala,arbetsförhållanclen" etc. "Normala." betydel naturligt-
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'is vanliga _* rretyder sådana sano hos er sjriraa. och vet ni. att-ni har 22,G96 milr,ionärer i Förenta staterna, och att dessa tjugu_två tnsen män av 106,000,000 ager 27tlo procent av ert land? Ossftirefaller cletta fr.rrtansvärt vaivettig'b och vi slåss emot upprät-t'anilet av en såclan osund ordning. i.o. oi inte, att det är rih.rsant, att ni och d'e a'ierade statsministrarna härlre vire ha oord,_rt'ing an clet slag av ordning vi upprättar, vilken o"arriog skulleberöva er era' mi.llionärer, .Å hogu iokomster och er sociala ställ_ning. Jag tän&er, att ni skail finä någon dyrik kansla i ert under_medvetna' själsiiv som förkraring tilr ui for..tfuttra. -*i"s om exså torr och abstrakt sak som ';ordning,,.
I4'i,Ison: Jag måste m,edge att ni intresserar mig högeligen.Leni,n: Det är for att lag tatar till er om er U,r* 

"?l 
*_går härefter på ett uttarandl av 'wilson i hans adress t'I paris-

universitetet och konstaterar, af,t trots W:s mycknu nru-t- om enöppen ciiplomati ingen anerikansk president rå, ,Li'-ä o-"a-rlelsam mot f,oilket, mot kongreuu, nÅ. och sina närma,ste. L. på-
'isar, hur cletta typiskt hanter *ui*uo med w:s sätt att å ancrrasidan tala, stort om nr;dvandigheten av full rippenhet; fallet äralldeles cletsamma som hos vissi hysteri'ska patienter.) vilken oer-hi;rd suck av lättnad och gladje skulle inte hela världen dra, omlredskonferensen en morg.on utfärdade följande meddelande:

"Vi iran 
. ej 

_ 
publicera rinnehållet av gårdagens debatt.euredan det icke. hade något som terst rrt i*"-äåä"nättLr..cligheten eter Demokrutå uilu. öe små f"ti"".r"ä, ätrg-h,eter. Vi har"tagit som ,kti;, Jtt durru abstrakta iilder ärdet enda som fyilcr uåra taåkar, *er, ,å snart vi är för osssjatva. kan vi-.herr enkelr int" ]iairr ... ,åäåt"rrä"# otu,.faller ofta tillbaka.,på. frågoruoä 

",;, vår nationalåra ocrrförclelningen ,av mtijlighet.i* u* qa"" p."säiuLv\aLa\ö

Wilson: Ja, jag erhänn.er, att ett sådant meddelande skulle blimer upplysande äu åtskilliga av våra kommunikder.
Leni.n: Naturligtvis. Och ändå skulle tlet i ver:kligheten intebli så upplysande, crärför att alla känner tilr det där förut. Detär bia,la clet, att ile alla -_ liksom ni _- känner sig tvungna ati;ignorera clenna vetskap och pressa den ut ur sina själar, så ratt dekan hålla på med att a'tjåmt prata om abstrrakt idealism. Detta.är en fruktansvärcl nervspänning, därför att alltid ,den faran för.e-finnes att någon reelr sak sticker upp huvutret mitt igenom dettaabs'trakta prat och cret är därftir ro* - trots att ni inte berättarre
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något nytt i en sådan kommunik6 
- 

den skulle mötas 'av en rv-

rigt lyssnande värld medl en suck av oförfalskad glädje.
Och ,sedan, då ni publicerat ett ellerbvå såil,ana meildlelandlen,

som klart tillkännagav forharrdlingarnas na,tur, skulle ni finna
ntt både ni och allmänheten skulle känna er modiga nog att ut.
härda och möta saken ialldeles som den är. Och ni kunde tillåta
pressen att få närvarä, som vi gjorde i Brest-Litovsk, och låta
envar veta precis vilka krafter som är med i spelet och vem som

vinner och varför.
Wilson: Ja, jag känner mig verkligen lite 'avunilsjuk 

på er

mr Trotzki 'for det tilUållet.
Leruin: Det har ni aidrig medgivit förr - iute ens för er själv?
Wi,kon: Nej, det har ja,g verkligen inte.
Leni.n: Nå, vi gör framsteg. Låt oss mötas på nytt och här-

näst rskall ni inte tro, a"tt det är nödvändigt att ta fram skriv-
maskinen och tillskriva mig ett iångt brev om Rättfärilighet och

Ordging. och Rättens triumf och N,ormala arbetsf'örhållantlen. Te-
legrafera bara, att det går illa och att ni vill träffa mig någon-

stans på en ö där vi kan föra en oppen diplomati utan att någon

lyssnar på os"q. Jag skall förstå er.

Balerska rådsrepubllhens sagia
har änclat i de Iloffmanska truppernas be.elittånale av Miinchen,

,sodan rådstrupp€rna, efter några framgångar i början nödgats vika för
övermakten" Segran:,a har släckt sin hämniltörst i massåkrer och stånd-
rättsclomar efter det käncla Noske-mönstret. Lidel,s€rna eggades av exe-

kutionen på de av motsitlan som gissl.an taga,a. Gamla socialdemokra-
;tiska förtroendemän befinna sig bland offren för "orrlnings"soldateskans
raseri; ansvaret för såtl,ant blotl sträckes upp till de ledande spetsaraa i
Berlin.

Ännu är ilet för rtiiligt att avge ett slutgiltigt orndöme om ,ilen ba-
jerska tragedien. Den beeegrade parten måste först ha or'tlet. Den ba-
jerska revolutionshistorien öper som ett avsnitt för sig vid sialan av

Preussens och det övriga Tysklande. I innehåll och former va.r revolutio'
non där mer radikal och konsekvent efter det klara och kraftiga ansla-
get uncler Kurt Eisners korta regim, ,ilärför även tratad och obekväm för
,de socialpatriotiska kompromissarierna.

Men kanske bajersk rårlsrepublik, för ögonblickot utplånad, får or-
det åter även i Preusson och i Sachsen, där Scheiclemannregeringen nu
fa.r fram.
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BERNARD SHA\rS FUNDERINCAR
OM FREDEN

Bemaril Shan,.

När en gång i fra.mtid,en en oväldig historie-skrivning ska avsönclra
frårr värdskrigets stora cha,uvinistika "intelligcns"-pöbel de få inteilek-
tuella, son hållit en klart internationaiistisk kurs och en r€n mänskligl
färg trots allt, d"å komm'er bland de nåmnen ri,tt för eyärdliga ticler lysa
Englands störe.te levande för:fattare Bernard ,Shas'. Förut måst känal som

elegant och överlågsen satiriker trrar S. under r'är'dsfa,sans tryck utvecklat
ett krigssliriftställarskap, som visserligen är l<r.ant,itativt obetyilligt men
som bärs opp tråde av hans kända bita.nde såtir och av ett strålande, i

ådlaste mening hurnanistiskt p.åtos. Shå$' t',ar redan .sen många år' socin-
list, då kriget utbröt, och i sin"skrift Surrt fönru-ft om krig,et kaetade
han många .oförskräckta sa"r:rniugar i ansiktet på sitt eget land,s hänskande
chauvinister, piskaile jingoismen efter noter och för'de kulturens och

måmklighetens tålan. Ilans nya bok Funderingår om freden (Bonnier-*
{örlag) är en ypperlig penrlang till boken om kriget.

Folken har, häv'dar Shas'-. un'der kriget vari't så invävd"a i lögler
och beclrägerier, att det ej före vapenvilans undertecknande varit miij-
ligt att ens nalkas ,sanningen i ett offentligt uttalande. Nu hoppas har
emellertid, att öronen ska kunna höra och ögoncn kunna se, då skräcken
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iir över, och han börj,ar sin nya bok mnd att ,söuderslita en de1 rnsdvetet
rrr' tle krigande ententenr.akterna, rspeciellt hans eget länd, hopvåvdl
legenrlerna, såsom den om det på kriget oförberedda Englancl * han fast-
slår, att England tvärtom var bäst ru.stat arr alla lancl i lugusti 1914 -,
legcnilen om,ilet neutrala Belgicn, snm i realiteten:rldrig var leutralt ot'h
llilrig kunrle vara det, o. ,s. v.

Sharv visar klart opp, hur Elgland inte errs ijnsk,ade uppskjuta krig.r-
utblot'tet och hur det är kapitalism'ens egen natur som skapar krigen.
!'ör Englands eget "fosterlandsförsvar" är tiet, sådan nrl dcn ekonomiska
rivaliteten fins i värdetr, absolut nöiivändigt att uppråtthålla en stark
rnilitarism - "så länge den nur-arande anarkin mellal staterna lämnar dem
utan annat, metlel mot ruin och un'derkuvelse än makNcn att själva för-
svar:a sig" - "tyska flottbyggot kränkte ovillkorligen den första he-
tingelsen för ett brittiskt självförsvar. Och kapitali.sme r,s natur gör'
det åven för framtiden oundvikligt (om den får finnas kvar!), att krigen
fortsätter. Så behandlar förf. rlen liberala imperialisnLen och ententons
ledare. Clenenceau och Ll.oytl George mäter hån skäppan full och i Wilson
ser han en skylt, som,ententen br-ukar för att vilselectra lolken. Li. S. Ä:s
politik är visst rngen såclan from romantik. som den \T. sviir-ar i. den iir
lika egoistisk som de andra krigandes, och redan miirker man cn stark
rörel,se hos tlen amerikanska reaktionen emot \1ri1sons vackra fraser.

Men på cletta Jörsta natione ]a värdskrig följer dct anilra, 'det socialt.
$etlirn värclshegemonien uppgivits som omöjlig - ty den eder förr ellcr
senåre ovillkorligen till fall - beha,ndlar Shaw va'il han kaliar "klass-
hegemonien inom nationerna". Och trär förkunnar han som revolutioniir
.sociaiist (han har ju i dagarni öppet. bekänt sig till boisjevismen): "In-
börrleskriget, kriget för en idö, den 'enala aktningsvärda form av krig,
sknll ännu bliva en möjlighet, och, som icl6erna icke respekterar någr.ii
glånser, måste rlylika krig utvecklas till korståg." Ironiskt anmärker'
han på dumheten hos de maktiigande, som lär't massorna att tånka sig
rätt och frihet såsom för,ilelar. vilka kan 'n'inna,s genom strid. På var-
arrnan gatir i Europa, bor nu män, som kommit underfund med hur lått
man me'cl en bajonett el1er en bomb kan göra sig av mecl eri motstån-
rlare. Kan man då förl'åna sig över, om tle flyttar över rcsonemanget
till det sociala k:,.mpområr1et?

Bernharcl Sha'w's nya bok kommer a,tt öppna många ögon. Zimmer-
rvaldarna vissto förut, r'isste hela tiden, a,tt entente-imperlalismen unge-
fär kunile tn tlen 'ryska Kaiser-imperialismcn i ]ran'd. I clagarna har r-åc

syn bekräftats och detta visat sig inför värdshistorien på ett sätt sonr

inte kunde varit tyalligare: våldsfreden i Versailles. Til1 järnornas klar-
läggande biclrar också eftel sina kra{ter vår berömde engelske parti-
kamrat meil sina funileringar om freclen. Hans bitande satir är mer Irt
någon annan levanile författares ågnail att på rätta såttet slita hyck-
larmasken rav vä,stmahtern.as "demokrater" och "försva,rare ,av natio-
nas fria liv".

T. N.
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ORIENTERING AT vÄNSTER

Franska socialisfparliels kongress,

som nyligen trvhållits i Paris. betecknar ett stort steg åt vänster till
€n mer klasskampstrogen och revolutionär politik. Detta kom till uttryck
i samtliga kongrossens principiella och taktiska uttalanden. I fråga onr

de stuncl,ande va.1en beslöts att ingen son holst b ockpolitik finge före-
kornma och att blott sådana kan.didater kunde uppstållas, rsom uttryck-
Iigen ,anslöt sig till det av kongre"sen godkånda programmet. I freds-
lirågan antogs en skarp resolution nrot rlen tillärnarle våItlsfreden. Kon.-
gress.ens radikala orientering fr,amgick emellertid klarast av tletratten
och beslutet rörancle ställningen till ,andr:a octr tredje Internationalerna.'
Majoriteten. 894 röster, samlade sig kring följancle försiag av Longuet:

"Partiet har tagit kåmrerlom orn den frarr.sk.a majoritetsdelegationens
hållning på Berirkonferensen. Är'en om det måste göras reservationor'
beträ{{andc konfcrelscns samnansättning och beslut, så har ,tlen dock bc-
r.isat, att rlet, 1.rots det uniler femtio rn;inaders krig härskande hatet,
1's1il mii.iligt sarnla hela vtlrlclens arbetarklass i samma organisation
rnocl målet arbetarkla.ssens f r,rllstäncliga bef rielse. r

Partiet antccknar rned gliidje, att förbindclscn mcllarL aila länders
proletärer nu återuplrräitats och ilet manar inträngande cle sektioner, solr
ej var representerade i Bem att sändrr. 'rep,resentanter till nästa intl.r'-
natione la kon5lress i syfte att

1. företaga (i Internationalens lednilg ,såviil som i cle anslutna
organisationerna) de nödvän'diga rärsningarna:

2. återställa i full kraft klasskampens grunclsat,ser och en oförsonlig
opposition mot clc borgcrlig'a partierna och regeringarna;

3. att på etl avgör'an'de sätt leda Internationalen in pä den socia'le
levolutionens våg efter R;yssla.nds, Ungarns och Tysklands exempel.

För att understödja och förn ti11 seger denna politik beslutar par'-
ticl att för ögonblicket ,stå kvar i Internaticnella social.istiska byrån.

Samtidigt unilerstr]'ker det socialistiska partiet ,sin vilja att under-
hålIa, så 1ångt de ruateriella förhällandena metlger, broderliga förbindelscr'
uretl tr{oskva-orgJanisatiole.n och i sy'nn'erhet de socialistiska partierm r

ilysslancl, Italien och Schweiz, som år anslutna 'dlit."

Kongressen uppdrar åt partistyrelsen att med'ilola detta beslut tili
rrlla socialisti,ska partier, rr. sd vilka clet för närvarancle år möjligt ait
komma, i förbinclelse."
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Mot detta försla.g stotl dels höge-r.riktningens åv llay6ras.framlagda
vrkande, som liort och gott Jörl<laratle att partiet skulle förbli i andm
Lnternationaien i förvissning om, a,tt händelserna själva skulle ställa den
i nivå med sin uppgilt (!), r-arjänte uttalade.s den förhoppningen, trft
sirmma håndelser skulle återföra rlit clem, som trott sig böra lämna den

- dels Loriots förslag om an,qlu,lning till den treclje Interrrationalen.
Det fö'a samlaile ?57 röster, det senare 270, et ej för.aktl.ig siffra i
betraktande a,v de stora ne.dgivanclen åt detta håll, som Longuofs segrancle
rcsolution inuehöll.

Ur detratten förtjånar antecknas, ntt på on öppen fråga av Albert
'Ihomas om va,rl som menades med resolutionens krav på rärxning i den
gamla Internationalens leclning, svaradc rrrossard omedelbart att "inter'-
riationella byrån måste ersättas rne'd nyå merllemmar. särskilt gäller iletta
Branting och Va^nilervek1e". Unilras \,-,acl Bralting, som var närvar:andc
på kongressen, tiinkte iriför rletta liha oförtäckta som .r'älför-tjånta nriss-
troendevotum.

Norska arbelarepar{ief

avhåller köngrese i juni. På dagordningen föreligger bl. a. ett Iör-
slag av centralstyrelsen, att partiet skall inträda i r.reilje Internatioul-
len. I styreleens motivering heter det:

"De riktlinjer, som antagits a.v den 'Iredje Kommunistiska Inter.-
nationalen, .samma&fa,ll.er till sina grunddrag med den rLrppfattning, som
segrado på det sena,ste landsmötet, och som internationellt fick sitt ut-
tryck i .anmälan om inräcle i Zirnmerwal,d-internationalen. En naturlig
konsekvens ar'denna politik år, .att partiet nu ansluter sig till zimmey
walds arl4agare, den Kommunistigka Internationällen.

Det nor,ska arbeta.rp.artiet förbehåller sig innan-för la.r:ten av dt:
bäranile,principerna för den nya Internationalet full rörelsefrihet. så-
lunda vill man meil avseende på en rådsförfattning hår i lanilet genast
tastslå bsom en självklar fö]jd, att rle arbetande bönderna och. fiskarna
skall ha saxlma orgenisatiolsrätt och sanuttra infly.tande ,som de övriga ar-
betarna; på det hela 'taget att alla mecllemma.r, vilken yrkesgrupp de än
tillhör, skall helt jåmsttillås.

Partiet förbehåller sig viclar.e rätt alt taga ställning till militär-
spörsmålet, utgående från .den principiella .sl"npunkt rle föregående lanrls-
mötena hävdat och rneil hånsyn tagen till de såregna förhåilandena i ett
litet land som stä1t utanför kriget.

På gruntl av ovanståenile hemställes:

1. Det Norska .Ärbetarpartiet anser sig h.ala utträtt ru den Antlra
Irrl ernationalerr.

2. Partiet anmäler sig under dessa förbehåll tiil intråde i tlen
Treilie Internationa,len, den Kommunistiska Internationalen.
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VVERSTFRKSDT

På den rena avsociallseringens vägär friherre pa'rmstierna imre för det Brantingska partiets der i ,.esstidskrift riden' r en artiker "Ekonomisk demokrati,,fö.ordar han e,ttbibehåilarde av kapitatisrnen, utbyggd i",t ,,*o kontrollverksamhet. ..a-nordnad efter do specielra fornatåJien, r,,'ka råder inom det industri-ella iir-et'" Blygsamhete. i'hocialist-i"rlutuo,,*,, förslag understrykesrned' att "'clen nya väg, sorn hädanefter måst" bet.adas för produktion,ensupprätthållande, innebär eL[ erkärrnrnde ar_ t]en till makten framlräri_gande samhälisklassens rätt till infrytande över. näringsviisendets för_r.altning .och behovet av ett ,oldnat samarbete med denslamm* i C"t gu_Irrensamma intresset att stärka pro,rluktionen',. De ,ansvat*-laout ru tf uorfde till statsmakten tramtrangand" *;;;;;, inser enligt förf. ,,tillfullo:rtt <len sinnrikt inveckrade och interna,tione,lrt ftirgrenuäu 
"toopoooor.tio_netr icke behärskas r

.rsä*ningar, 
""u".,:,1ä Tjffi ;iå1:"";ål#$l-i :äll:' r11.f"_:?:me en arbetarklass, som förhastai ingriper i näringsverksamheten, rrttge.om produktionens föriama'd" 

"r."0, i första """il;;;" urnru,..varpå förf' förcr.ar ett humbugssystem J stil med dut i"du;t i;Tla borg_freclsprog'arnmet av 15 novemtrei töre ity"tr".d och det en,gelska ,,wrri.r-
loy-pr.ogr:ammet".

Kapitaristpresse^ är sjärvkl.art storrnförtju,st ör,er att sverges ar.-betare är flata nog att tillåta det Jrihe;;ilga fö*äileriet mot arbe,bare-

fi:::" 
att öpper kommenrtera cte' rilt r.upir,rtution. Så h;; latä, Aut

IJugens Nvt,",:g-, (liberal): ..Det har-gått upp l.ör.arbclirr._rörerserrs ,rnsvarisä redning. art de socialrsiisr.a fömternä.',niä^ gä, ,r,ker. fasr atl halra" sip rili?a."äi"gåiiå;.";ii' *, rrån program rll hrrrtl-ling." Görebo.cri,,osteu (lib;;;lj', -,t-l ett ny{t biclrae rill dcnomoricnterine sociär'demoi<:"li:l';; ";l'io-;"r. 
r sjöminisreins raukr-qång spelar socialiscringen. sonr mari settJ-rngen_ roll alls, däremot er._krinnes företagarinlresset. såsom- i p.ir.ip'futt -berätligat. I tlen marilcdarna kan bibrinor,.,i,,. -Jui,oi-;äil, 

uppiattn_ing. är tien- grmlakll{{'an nrcran borse"tis. ocrr 
".å?lå'ia""i.iätiJrr 

sam-rriir.öpriit"ifo rr"cn väsentlis nunkt'ö"einygäa.:"''lr;;:;"'il;ä I i g ! -\ I I e h.d nda r:ur,lari on ledarc- "socialisl iska 'täörio' p,i uuJr.iiining-..: ,,Do anstänciiså erc_morrten inom sociar'da'nor,.uii*n-"i. i-rrii-rr"'i rued att visrigen reia siurt*egcl för a* i srälret för- dcii t;"i;;ii";riä marxismen förorda ett i'_lrmrre sama.bele metan föreiac-;';;; uiäItu." tit proiruktionens ochurbol.ets lr'omma. - trer ar. iydTigt, ,ii'ta."'ypprr sig en väg till sarn_l'örsrånd och samvcrkan..me'ai k,;;L.-;r'istatrct för den hrtf-.,lra kr.ui.r_rörödande ktasshamnen.'l "{;r;;;"";;'iJtå' jubel över kapiLal etstaktiska seEor i så f;il"ö;iv."""o,iiä'lrre av der rika. reakrioniirrrt' rr n d s Da e bl rd. r'irrs nrd 
-,ic' 

*rti",g;1.'ret*rnR i hr prlmstier.rrrs
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I)&rti bö,r' kunnir. läsa med stolthet: "(Det är) anmärkningsvårt, att el
.minister, som, åtminstone hittills. etiketteras som 'socialalemokrat, nu
inför 'folkrrårens' stor:a högtid-cdag (1 m.aj) anbefaller den ekonomiska
socialismen att kapitulera och erkänna överlägsenherten hos clen sa.m-
hällsor'dning, scm är, grunclad på fri honkurrens och enskild ägantlerätt.

- De gamla utnötta, 1-m,ajfruserna,. . . vili ingen intelligent social'alemo-
krat nu gärna hetjäna sig ar'. - Når nu socialis'terna ger tappt på det
erkonomislia områilet, v.ad återstår r-äl clå av socialtlemokratien? Ingen-
ting, sår'itt vi kan se."

Santirligt telegrnferar Blanting jrrur Paris till sitt partis 30-årsdag:
' .Lirt oss aidlig glömmå att socialismen är en högre organisation ;il
dc'n kapitaiistiska världen och att 'den mecl .konsekvent tlris'tighet till
l'örnyelsc städse bör förena känslan {ör p ikt, råttvisa, och ansvar."

Enl påven vill tr,vskliva. socialismen, andra på\en talar fonnelll
lijr dcn. H,errarna på l'rögersocialismens tirmar måtte le grundligt mot
vilrlnll i sinn mustascher ör'cr -sina arbetaremässors bottenlösa enfllrl.

Ilr vi bolsieviker?
frågar Bernhard Sharv, Euglands störste levande tiiktare, i sitt ltii-

komna nummer av vårt broderorgan J,abour l;sader. London. Och

lian svatar:
"Naturligtvis år vi det. Vati a.nnal; skulle I'i väl vtr,ra?

Varför tvel<ar vi att kalla oss bolejeviker?
I)els beror det på skuggrädslå, men d€t fiuns också åndril olrsakcr.

Ilcnämningen i. fråga är tvetydig. I vi.ss rnening är hela parlamentel:
l.rolsjevistiskt; och ingen men med självaktning kan låta förväxla si.q med
någon av trrjäItarna från rle sista allmånna valen.

Det finns två definitioner ]rå bolsjevism.
I munnen på uppbärama av den nu härsk.andc ordlilgen (ort utatr

nu kan kalla det ordling) betv'ttrer bolsjevism helt enkolt socialism. .Ja,q

år .socialist och som sådan bolsjevik. -Då du ärligt tliskuterar demokratin net'l o1] l)erson över tju€iu, sorit

haft n€rgon praktisk erfarenhet av vai, så komrner du civillkorligen fr"å,rr

"foikets sjäh'-styrelse" tilt "styrel,se m,ed folkets me,tlgivantle".
Når'äl, i samm& ögonblick ilu 1örstiker att regera mecl folkets med-

gir-ande, så upptäcker ilu ltt lolket alls icke vill medge a,tt bli regeral.
lnte en man ville betala sina skatter och a,nnat, orn han icko rrisstc nt1

htrr blir bura.cl in Jör livet, ifall hau vägrar. \{in .skråtldare 'Iår' inte tl
nriu kropp i pa.rt. ifa1l .ing lriter bli att betala hans råkning. Icke, hcller
min husr'ärd i<an göra clet, år'en om han {år lalr av tnetl mina rnöbler'.
onr jag inte förtiinksamt :rog har fl;rlln1 unilarr dem vitl månsken. l{en
kulgen kan. T)ettn år' et mycket nödviindig reservation. Henry Dubb
(tiirf:s namn på genornsnittsengelsntanncn) har ett visst snmvete vis it

vis sin skrädilare och husvårrl. llen hair har inget vis å vis kungen. r.al-r
Lyrkoherde kallas skatteindrivarc.

Lstatsaf,fårer r-ill I-Ienrv giira sorn honorn lyster och vili ha, alll
liil ingenting. T)är:rv hlns djupa s1'rnpati fijr den besuttna landsadein
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'ch pär'e.nå' som t'tämpa' såmma tusenårs längtan i sitt privata liv.
i""åT ::l.l;]";tilt"-,;.t0. --i,ä"rä"l och a.rlmån regisrreiing är rör
rer.ar honom, "r ,jlö',!ö ,rl;l _i;:T:i ffif"-"rr"äT:l{t*::n*för att sr'ärta, nar -det t",u rotru"'"i;,";* är Henrys aktningsvärda viii-görar'e' och den statsanstät'da, ro--gä,;onom s;r,sselsått'ing i hans ,e,qerrtjärrst. med pension, har är 

"" Uy.-or.r",Att utsätta Irenry för' uo"iuii"*un.'välgärrringar bleve bra mycket-litit utfoc''ing o,, *n ,rir,r"iot a"sc ;"ä'"är strupe. LTtan tvivel har Leninoch rrotzki gjort den,erfr'enheåi. u"" å- de rämnar Henry (eller rvan)' åt sig sjäIv' så kommer hert visst .rågoo *.,n.gisk representant {ör enlnrran lninoritcl och lurar.och.,o;,.krni t,onom. icke till huoa och r.ä.rl_
;i:#J.il;t, ;;|.'i#u 

nu"" rooaa.,, 
-""n'u"__n"de 

förrappelse.,så tä.gc
,rastasig""oo,il.'*ii"{r"i1f d"X"lXTif :?;::JX-"XT;r ;y#tihari herrre gåve 'sig n:d".1 

",] rråa".risäering, än ooau" ,"o oireae.tig.Dotta åir svaret på aria de i"""n-tiiö" som 'i e'hå'it att det ry,sk.r.

;:i:;ffT'# ;,1:"1*;ö:1 ;;'*öåt*" N,.to,'st'is A,ra rork o1r-

Jag skulle onska, att r'år rcgering skfrlle *unna förmås att ta deunuvarande situationen alh,arligt. "Orr, -oi'..rlrist 
fortsätter u.tt,,n"k"rguRysslancr' {ör att tvinga Itan ait at".^u,i 

" teari.smen, 
"g 

-r."ri"i ge upp-hov till en politisk kris, iämföJ ,oäO .,.ii,.uo den. som fra,mkallade-sirv det riyss avslutarle krigei, 
"u. nri,lL, ,uu*r.L''der kriget lian's-dåt nogul.mao,-80m vilte h.a srut på det. Arrdrameuade, ntt det aldrig bordc ;" börjat""'Andla åter hoppades att det

iö'l.liT -,:T;j:k*il':x mll,""::_" "";;; ;ffiil; än den,
ett så vansinn-igt europeiskr nörttrande il '::å,;åål*:i"t;it 

åäicngeleman önekade seger åt tyskarna, *a oiia*"*u sku,rle ha konrrat tvirrg*
*T,,ä'T"1.i.-T*;il;11"t ör'er Englaoå'--ä'og".*anismen var brott en

i**i:å.Ii",TåTlifi "lil?,;."r"";ll:J,l,"Tii";*::ru;i;;n,;:j
Men om vi fortsätter vårt rojnlistiska krig mot den'yska revolu_l,ionen så kommer u* 

il, "pp"tå 
";;;;iii'p.o_ny".landsråimning 

i Eng-la,nd.; Det kommer rlå .ltt,,ges miljootut" 
-uo,gelsmä', 

och bland dem allade båsta engersmänne'i.."'ku', -a rÄ"si-;.* att önska generarer Denikinoch Korrschak seger' 
Tl11 

på o* l'oriräJä tu o"n önska, atr cre bol,eje-.r.'is-tiska ;trupperna måtte stoppa rrr-A"*"ior'dent'rigt på^i'"a"",-äuen om bra'rl rlem tilr ä,i:T;.':åtåul;"ii" iilnas några engelska solilater.
l)enn,a .schism ko:

r,c,r art *" ;;;n;""T",1{:l?"iilJ,i;,:1fr:h1,fi","iå, ilf""J';åi illsig i uniform; utan den 
lommer *t' ," ?""_ i passir_t motstånd i en förutokäncl omfattning, motstån'd mot *r.uttioa-Å*"na, och kanhända i akti'frnotstånd' som kan forceras fram ti' -.an."f*tr..ig. Ty k'iget i ,iister ,irlrl.1t en speqelbild ur.,'den soeiaia ,.r^r""'in..



Om regeringen är nog vmrsinnig .att leka me.il den 'e ilen, så kom-
:ner den inte att kunna släcka. ut den me'd sintl fåniga penny-vitpappers-
bulletiner om skräckgärningar'. Ingen grymhet, son de förmår uppdikta,
kan ör'erl,rä.ffil rlen, som sk'er orn tsarismen restaureras med tillhjAlp av
lrrittiska va.perr.

Jag beklagar, att jag inte karr tilitro r'åru nuvå,rande 'styresmän
log förnuft, tillräcklig kännedom eller ett nog vaket politiskt ,samvete

till att uppskatta atrlvaret i denna r-arning. Men åtminstone borcle de

kutna fathr resultatet ar- valet i Central lltll. För ögonblicket betraktar
de ilet antagligen merå som ctt bakslng för en gammal och något för-
legad. liberalism. De känner ännu icko kommendör Kenworthy. Jag gör'
,lel . Lcnin kommer alt flamstr 1ör deur som ilctt mildaste bland dödliga,
så fort cle bara lärJ känna Kenx'orthy en smula bättre.
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