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DEN
NED

VARAKTIGA FREDENS
ERLAC Av C. N. CARLESON

Havens frihet
(Teckning av Art Young i Liberator, New York)

I clen halvår,slånga batalj, sorn benämnes frealskonferensen i
?aris, har den rna,raktiga freden lidit ett grundligt nederlag. Dci
för,sta, det centrala f ördraget är äntligon underteckna,t; rfls 1ij1-

jancle fördragen meii Tysklands {orna ailierade bli blott säreilitio-
ner, tillämpningar av modelltraktaten, som i sin ordning har siir
urbilci i Brest-Litovsk-frec1en. Samm'anställd med clenna ger oss

Ententens frecl med Tyskland eu utförd bil,d av vacl kapitalism,
rnilitarism och "demokrati" i grotesk förening uniler b,orgarintres-
senas hatt mäktar uppbringa av intellektua.litet .och humanitet.
Låt oss, fi;1jn clen senaste månacLens ,skiftancle soener på fredlsfiea.tern.
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Ty,sk*Österrike förela,cles vilikor, ,somr åter på clet grövsta,
krånkte nationalitetsprincipen. I den f,orna Donaumonarkien llo
minst 10 ,milj. tyskar. Al' clessa tr,-ångsfören,as med tjecker ,oeh ita-
lienare 4 miljoner 

- 
sfap att vi ännu ha sett garantierna för,cJet

ofta omtalade "skycldet arr cle nationella minoriteternas rått". Lvd-
sta,tsstämpeln åsättes Tysk-Österrike i samiband meil dess detroni-
sering som stormakt. Det måste nämligen på forhancl go,clliänna
alit vacl Ententen företa,r s'ig med RJ's,slan'cl och i Orienten, som ju
före 1914 var clen ö,sterrikiska skanclalcliplomatiens viktig;stc ope-
rationsfält. \rad" Orienten beträffar, är clet sannolikt Greklancl moL'l

\ienizelos so,m med Rumäuiens Bratianu i an,clra han,rl har clet r'ä-
.garlde ,orclet; Bulgarien och Turkiet iiro vrak på. auktion; Serbien
som kårna i clet nya Sydslavien faktar mecl Italien om Adria. lln-
tentenakternas nu rsom förr stricliga intressen på Balkan ocrh i tlet
turkiska Asien torde åter gör'a sig påminila, när avgörandets timme
nalha,s för clessa nejder och {oIh. Reclan här bör dock påpekas dels
att ået länge va.rit allcleles tyst om de forna internationella soria-
l,istkongressernas gamla hrav: en feclerativ Balkanrepublik, c1els

att iden ,om internationalisering av cle stora r'ärlclssamfärilseh,ii-
garne, s'om särskilt har vikt och betyiielse i .*ydost, fuilstäncligi,
tJ.cks ha sjunkit undan, meiian linivarne harva i r1e båc'la centlal-
staterna. Men tids nog härom, när operatörerna gripa sig an rned

clessa världspolitikens vitala, orientaliska frågor. Tiilsviilare stir,r

Osterrike i botgörarekåpa för 1914 års srvnd mot Serbien och 1.rc-

kar för livsmedelslö,ften, meclan det råcl,srepublikanska, Ilngarn
talpert värjer sig mot tjecker och rumäner. men samtidigt spejarr-

cle både efter en r.äg till {öriranclling ,och efter proletärisk re,sning i
\'åsteuropa.

I bcirjau av juni kiungo tonerta friLn \iersailies rätt så försorr-
iiga. IIan ville l;,rssna till Tysklands ekonomi-.ka förslag; en oc.h

annan röst liöjdes för ile,ss o,meclelbara eller -"nar:r intråde iNations-
forbundet; lindring i viilkor"en rörande '(chlesien lat ej omci;jlig.

Icke alldeles utan verkan var t-vclligen rlen begynnande oron blani
'cle {ranska arbetarne, rsträjkerna for S-timmarsåag och förrbä.ttra,ile
pensioner. Var episod.en mecl "Rhenre'pub1i1ien" ett de fran,oha
storborgarnes och chauvinisternas trick i det dubbla s;r.ftet 'att cleis

kväva proletiirisk opprosition, clels rycka loss ät Frankrike hela om-

rarlet väster om Rherr. dels,li.irig*num l'L'atn1r'ingr pn lortsLftl ning
av kriget meil Fochs triumftåg in i Berlin som slutpunkt i en ka"m-

panj. vilken snmtidigt kuncie 'hrossa r.rll arhet.rrernakt i T1'shland?
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Eu sådan tingeus r'ä.nclning ]rade stått i go,cl .överensstämmelse rnerl
tyskarnes anfail i Baltien strax före Brest-Litovsk-freclens g'enorn-
tvingancle.

Inom fyramannaråclet ha överläggningarne sälierligeu genlju-
clit av clissonansern,a mellan Ententemnkterna. Slitningar ha väl fo-
rekom'mit mellan Wilson och Clemenceau rörancle moclifikationer i
de hårcla villkor. som påla,des Tyskland. Samticligt har Wils,cn
iraft aitt bekämpa en opposition inom sitt eget lancl, sorn ang'roli
honom lör avvikeise från hans ursiprungligen {ramburna gruncl.rlrts
om öppen diplomati och för t;,stnaden mecl hänsyn till Engla',rcl
om Iriancls rätt och arrspråk att iröras inför freclskonferensen; ätuu
en spik i clen rr.-ationella självbe,stämningsrätt.eus likkisla ä,- sto,:-
maktsclipiomatiens förvägran att låta främmande folk i egna ste*
ter komma till tals; trots clessa staters "dernolirati". Vem knystar
ers om att 200 priljoner hinduer stå förstumm'ade? Orrannämnd:i
amerikanska opposition, tvättäkta borgerlig {ör ör'rigt, riktacle srg
viisentligen mot faran för Amerikas framticla inclragning i euro-
peistria konflikter g'enom cless alltför binclanile engageriug i frecl,s-

fördragen; d.enna rihtning har blicken väncl åt ri.nnat hå11. åt,\rne.
rikas Stiilahavsintressen och ser i Japan ,ilen elrla ornetlelLrara metl-
tävlaren och llienclen. Båclc tiil clen främre och clen l,oltre Öster.n
pekar a11tså vi,saren titer efter cle fyra årens virvelslag i Europ.l.
Seilan fara.n för t-rtsli expansion på r'ärldsmarknaclen nu är cleflini-
tivt ör,erstånclen. står 'clen raimerihanska kapitalismen tiimligen lic1el"
sefri gentemot clet förlama,iLe. kaotiska Europa, och ett symptom
clärpå var ile amerjkanska finansiärernas önskan att lätta 'cle elio-
nomiska fredsvillkoren för T;,-siilanc1.

Juni månds början låter sig slutiigen sammanfattas i friljantle
clata: Sträjkerna i Ententeländernä av blandad ekonornisk-po,liti;li
karaktär anty,cla ett omslag till samling av cle proletära kralterna.
Den cngelsk-fransk-italienska soci'alistkonferensen i lfilano g.rv
signalen till samticlig 24 ti'mmars generalsträjk m'ot r'å,lclsfreclen.
Varlclsstralken ha r-i'icke hört ny [n 

- 
vittnarrcle om hur oerhörl,

ilen gamla Internationalen fiirsvagats uncler hrigsåren. men är-err

om att man inom clessa kretsar kiinner ett behov att reparera ..in

kredit hos mas'sorna, secltan man så grunilligt fcirstörr1e den i au-
gu"1i 1914.

Fcir att utan rubbningar i clet inre ftl krig-s- eller {reclsbytrt i
ha.mn skärpte,s clen franska cenrsuren, och lejonpa.rten av bytet r-ar

38?
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ju ingenting minclre än tr'å av clen tyska hoi-, järn- och ståliuclu-
striens huvudo,mråden: Saarbäckenet oc,h Oberschlesien.

De östra problemen 
- 

ds meqt explosiva 
- 

måste uppskjutas.
I Österrike tala,cle,s om "en oantaglig bödelsfreil". De r;iska boul-
ge,ois-konspiratörerna i utla,nclet,'surrande roch spinnande i många

vinklar ,och vrår, bc;rja frukta att förlora alit i lca.mpen mot sovjet-
republiken, om tikraina skulle helt skiljas från det övriga Ryss-
lanil. Men för ett rytt helsitats-Ryssiancl behövs ett centrutri, ,och

följahtligen ha clessa emigranter ej vetat battre än att intrigera i
Loniion för tsarclö,mets återupprättancle mecl rebellgeneralen KoIt-
sjak som reclska,p. 'Iaktiken sr'ävar dock ännu. så 1änge l{oltsjak
icke givit be,sttim,da försäkringar om att iåta sin potentiella seger

ut,mynna i ett clemokratiskt-honstitriiionellt Rys,sland. 
- 

clet enda

som av Ententekapitalisterna betraktas ,som en borgen för deras

tillgocl,ohavanclen och fr,a,mticlssp'ekulationer. Ti1l des,sa' junidaglrs
hriinika hör åven att lör.sök gjorcles att öm,som med hotelser'och eko-

nomi,ska {örespeglingar hindra T-u*sh-Österrike ,att ansluta sig ti1l
'lvskl,and, alld"enstund det ligger i Frankrikes intresse att före-
byggu r.arje framtida kraftförstärkning åt "arvfliendsn" 

- 
sfils-

cles åter ett avbrrick för denna "frizr, självbestämning" och nationa-
litetsrätt, som sXrulle bilda en hörnpelare {ör fredens trygghet och

varaktighet. Likväl t-viktes utsikterna fiir en ba.ttre frecl ljusna ett
ögonblick, niir sjålr'iar 'clet franstria rstorb,orgar,organet "T'enaps" fruk-
ta,c1e proleta.riatets cliktatur och generalsträjk 'cliskutera'des inom rle

engelska gruv-, metall- och transportindustrierna. El1er 
- 

mer

sannolikt 
- 

dessa revolts-u-mptom ha tjånat s'om motiv att meclels

korta frister {ör tys rarnes svar påsk-vncla våldsfretlens fullbordal,
irrnan ilet bleve 1lör sent 1lör den franska bourgeoisien att rofla åt
sig clet mesta möjliga av cle ursprungligen tänkta vinsterna.

Så måste tvekan och vacklan inf'ör besvurna. principer upp-
höra. De,t hårclna,ile åter iilom fred;skonferensen. Clemence'au seg-

raile. Strax före ultimatum till Berlinregeringen, som i sin ordning
.allt hårclare ansatte,s av det clubbla tryg'ks1 från c.[e re,aktionära ha-
sarilspelarne 'och de alltmer radikaliserade, på reserva,tionslös. frecl
allt kraftigare ropande arbetaremassorna, förnekades, att -Wilsons

14 punkter på något sätt btivit kränkta; ilet var dock lätt for 'l.e
tysiia underhantllarna att uppvisa advokatyren i m,otparf,ens bevis-
löring. Den encla eftergift, vartili ilennitr, ville bekväma sig, var att
approximativt {ixera det oerh,örcla skadestånclet.

Det bråclskaile a.litmer mecl fredsslutet 
- 

på ömse sidor mecl
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hänsyn till vittutseencle oroligheter. Man frulita,de säherligen är,en
i Paris, att 'lysklancl och Rysslancl kunde ilrivas samma,n till en clr:-

fensiva,llians, så gapanile än svalget var mellan clen tlrska miscir-
maschrepubliken och clen r5rsl1a. sovjetrepubliken. Ä anilra siclan
växte oppositionen i västmaktsstaterna. Det engelska La,bour Party
nerllacle en skar-lr g'ensaga\mot r,illkoret om g'nlvorn,a i Saar,området,
mot c-[en tysk-poiska 'grånslinjen, som i Posen och Schlesien grelr
över på tysk-bebocllla områclen uto,m nu att Danzigs i frukt:Ln och
oro sväva,nde b,e{olkning ihotacles me,cl full,stänclig avsnöring från
Tysklancl. Labour Partrr {orclrade iiven avskaffan,cle av viirneplih-
ten överallt oeh tlen privata rustningsindustrins avveeihhng samt
Tyskl'ancls omedelbara tiiltriicle till Nationernas förbuncl.

Prot,esterna. ha ljudit nog så lrrtaftign. Så i Osterri]re mot "ett
i historien enaståencle folkbedrägeri", så i kravet på internationell
rättvisa åt alla {r'ia f,olk, ej blott åt en rs,egerrik koalition. så i Cachins
och hans meningsfränders interpellation om Ryssl'ancl i franska, iie-
putera,c'lekammaren. .. beklagacl av de me.s,t extrema högerso'cialis-
ternal Så slutligen i 'de franska kam,mans'ocit:tlisternas fordran på

ticligare inträcle i Nationernas förbuncl, full tillämrpning av referen-
clum och precisering ,av skadestånci,et. Men i denna oppositiol hnr
likväl ,sl,rknats ,tlen oförfära'ile 'be'slutsam'het och energi, som varit i
ståncl att {ramkalla ooh ,samla en ,massröLelse n,og starh a,tt r-vc,ha

fredsstifta,nclet ur boiurgeoisiernas och cliplomaterniars,hancl.
Något intryck i riktning ]rän till milclring av r.illkoren torcie

clock protesterna ha gjort. Där tala'cles om Tysklanils upptagancle i
N. F. reclan i oktober, skacleståndets fixering tilI 150 miljarder,
varav 25 miljarcler skuile eriäggas i första omgången, t1'sk reprt,-
sent'ation i ,skad,estånclskommissionen, som ej skulle {å inblanda sig
i Tysklancls inrepolitiska, stricler, vidare förblivancle i tysk besitt-
ning av några,orter i öster, men inte,t ho onialmanclat och re{ereiL-
dum på sin hri;jd iblott i Oberschlesien. Des,sa motlifikationer voro
natudigtvis icke ägnad'e att r'ä,sentligt föränc1ra viilkorens kiarak-
tär av en vå1'c1sfr,ec1.

Veckorna och dagarna före miclsornmtrr utlöste sig clå en för-
virra'd kampa,nj i Tysftla1d. För eller mot unclerteckn'a.nc1e? På En-
tentesiclan hotacles med. skärpt blockacl och utsträckt ockupratior.
Gentemo,t den av Scheiclemann-Noske-regeringens vanhelmocl ocir
svaghet uppmuntracle nationalism och ,clen i "frivil1ig"-garclena, i
"riksrrärnet" sig befästancle of{icersmilitarism, som skre.k om r}a-
tionens iira och nytt krig trots att ilessa kretsar buro skulden {iir
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både lirig och sam,manstörtning. Jröjde de oar'hängig'a en varnande
f,örnuftets röst. Pekande på freclens nödvänc'lighet nu, på omöilie-
heten att utan Tysklands fullstäncliga förinteise förhala eller und-
unilvika underslirift stä11de c1e tingen på fastare mark genom at[
vidga revisionskravet tiil en fraintidens internationella proletärisk-
soc,ialisti-.lia uppgift att lös'a, därvid foljande i stort sett samma
tanke, som lett clen rvsha sovjetrepubliken. när den stod inför
tvånget att unrlerskriv:r Brest-Litovsk-freden. I båda llallen har
situationen varit påfallande lik,a och konsehvensen clensamma. Det
ha'de r.arit Scheir,lemann-regeringerr.q skyllighet mot bårle clet tvska
folket och rnot clen internationella arbetarvärlclen att shapa en de-
fensivflorrt på clenna linje mot vålclsfreden. men tr.ots hä{tig oppo-
-.ition inom iir-en cle majoritetss,ocialistiska leclernta, märkbar äver
på ileras egcu partidag. niot den oh-cksaiiga samregeringspolitiken.
gljor,cle rnan allt fi;r att hålla arbetaremassolna söndrade i cle mest
öcles'digra ögonblich. Justitiemorilet på l:ernrin6, slutakten i den
bar.er.k'r trageilin. Noske-gardenas fort-q'atta framfart, bekämpan-
det av cle ounclvikliga nya strejkrö,r'else allt visa'de vid denna
ticlpunkt en förblinclelse. som nu resulterar i en proletäri,s,h mass-
I'h'kt" burl l'run clet majorilelssoclalistiska iägret. Om en sfröm-
kantring vittnade emellerticl Le'debour,s frikärnancle efter ett lv-
-.anrle försvar. Det bryter av mot bI. a. particlagens eiandiga jam-
mer' örrer att sociaiisterna i anclra läncler vore så ,ogynnsa,mt stämda
mot den tyska lioalitionsregeringen 

- 
trots alla clennas s;'niler!

Llagrarne före freclsslutet va'cklade regeringar ej blott i Tysh-
Iatcl. Clemenceau var alh'arligt hotad, Oriando på fallrepet. och.

det irette ett ögonbllcli 
- 

så rrar ]rändelsernas ironi 
- 

iltt dex
r]rska rtidsregeringen var den enda fasta regeringen öster om Rhen.

Så kom Enteltens "sista ord". Det blev sprängbomben i för-
r irrirrqerr.

Två r-oterirrgar: i tr'å parlament sätta rniirlie i de sista juni-
clagarnas krönika.

D'en ena voteringen företogs i clen franska cleputer:adeliamrna-
rell om Cacbins yrkande att draga trupperna tillbaka inom Frank-
ri,ke-s gränser. I)et laivslogs ,med 365 röster mot 160. Denna voterings
betydeise ligger i clen starka minoriteten. Jämte cle franska, sträj-
kerna t5rflde och tyclelilen på ett o,msla'g i väster. Den franska
borgarrepublikcn. son alltsedan t)'skarnes kapitulation i fjol va-
rit Itruropa-" me,st reahtionära makt, börjar undermineras i clet ögou-
blic'l'. då tlet triumferar i froden oeh recler sig att må1ta ctt döds-
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hugg m,ot Sovjet-Ryssliand. Den 20 juni förkla,rade Pichon, utrikes-
m,inistern ooh bourgeroisiens handgångne man, den fullc;,clige re-
presentanten för just dessa 'ldemok:atier", som använda Bi,s-
m'arcks preussiska tumskruvsmetoder, att "bolsjevismen måste {ör-
svinna", att bis'tånd måste lämnas '1de sa.mhällsbevaraniie elomel-
ten" i Rys,slanil, varjämte han hyllade Koltsjak, att h,an ej där
ville medge en särskild intressesfär åt England, att han fruktacle
tyska kolonis,afio,nsplaner i öster och a,tt han vägrade "kapitulera
{'ör ibolsjwismen". Där ha vi den räta, klara linjen för b,orgerlig
reaktion, menr 140 man i den fra,nska k{annmaren r'ägrade att fö1ja
den.

Den anrira voleringen stod kort r'lärclier i tyska uatiuniifor-
samlingen.

För att bringa freden i hamn 
- 

,ilenna pr,oviso.riska "fred"
som blott är en,årbergång till frod,so,säkerheten, men ändock just rru
nöc1vän'dig 

- 
måste T)'skland skaff'a sig en ny regering, sedan

Rantzau vägrat un,clerteckna ooh Scheiilemann lagt sig alltför hårt
fast på larmp'atrioternas siila. Med 23? röster mo't 138 beslöt na-
tio,na,lför,samlingen fredens unilertecknancle i en a\r ale oa.vhä.ngiga
'clikterad resolution. Unclertecknancie utan förbehåli, om man än
rent pl,atoniskt res.erverade sig mot ,att ensam taga skuld,en för
krigsutbrottet och mot kejrsarens utlämnaniie. Radik,al s,ocialism,
stödcl på arbetarema'slsorlla, har fä111 uts aget. Det år denna linje.
som segrat trots att ilen nya regeringen snarrlaist m,arkerar rätt-
ning höger meil Bauer som ministerpresiclent, Mtiller som utrikes-
minister, Davicl s,om inrikesminister och No,ske ocrh Erzberger kvar
i mi1i514t.tt.

'Nu till sist blott några data och a,rimärkningar:
Det år värl,dens på ,en gång ,stör,sta, lös,a,ste och bristfäiligasfe

frecl, ett minnesmärke över b,ourgeoisiens och kalitalismens oför-
m'åga att gå utöver sin egennytta's ;ra,m och lagga ett fa'st, rättens
fundament för framtiilen. Den är blott ,en akt i borgarnes k,amp
mot marss,orna, i pa.r1a,m,entens, ",ilem.okratiernas" försök ;att ga,r-

clera sig mot'massorn'ars re.sning.
Bakom fredsbeslutet idel upplosning. I clen högersocialistiskr,r

fraktionen rösta,de 74 för,40 mot undertecknande; 50 avhöllo sig
från att rösta. Centern och högersocialisterna vil1e underteckna,
åven om förbehållen skulle ravvi.sas av m,otstå.nclarne. Demokra-
terna åter fordractre förb,ehållens godkännande.

Rantzau, som vägraile att underteckna, r'iile i sista stund for-
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rnlllera eil -cvarsnot. vari intriiclc i Nati.onernars f örblurdl f orclrirc-li:s

1lrån och merl år 1920, Jlanzig uniler N. 1r':s liontroll i två år, trah-
taterrs rer-isi,orr inom lem år, intet utlämnancle och intet erkiir.-
riancle av TJ's <1ands utesluta,n,clc ,s,huld. Det är karaktäristisirt för
anclan och clen retliga, övermotrlig:r, örntåligheten på segerherrarir.s
,*irla att clenna n'ot åter shulle ha, öplnat l'riget och måste inhi:berr:rrs,

serlan lllertalet k)ger-.,ocialister \'ägnat i vänclningen. Emellerticl
It;r clenna farliga not loro en clel av höger'socialisterna och lil-,e-

Lalelna. Rarrtzau måste c1å {alla.
PiL ett hrir hringile freclen i sista stuncl iiven till fölic1 av den

utliimnacle t1--rkn. i;r1o*sflotti.ur-. -<jälvfiirgörelse i Scapa Flou'. frrgen
sorg ör'er att en såc'lan fa]rtor i krigsutbr,ottet för allticl försvatrn,

..men <lerr "heroiska Ee-sten" i1ärvid kuncle ha framkallat en n)r hets-

liampLanj filr Tyskinncls totala ockupation och ii.nnu hårdare frecl,-"-

villkor. Så i alet s'ista 'ha hrigs:rnstiftarne a;rbetat varandra i lrän-
delna.

Oenighet om urrdertecknanclet brö't söncler Scheidemanns re-
geringen. I)e-n -sista tyska noten r.iclhcjll, att \Vilsons 14 punkter e;

tillåmpats ocli beklagacle att multiiga förh,ancllingar om gruncllil-
jerna {örr'ägrats. Orubbligt var clock segriilers maktbucl. \iark:n
humarritet, liulturrätt eller ens trilok {r:ams3'nthet har ntigot rurn i
clenna frecl. T)tslilancl, sacles c1et, hacle att r-älja mellan en orätJ -
färrlig frecl eller kaotisli förintelse. Men har iinnu någonsin en riitt-
farilig frecl avslutats!' Illier iir ör.erhuvucll:rget rättfärclighet nr;ii-
lig mellnn nationer. soin sa'mticligt äro borgarstater och k,a,pitaiist-
samha'llen. ,cle må setlan ägiL "clErnoltatiska" -"tJtrelseformer eller
icke? Ilenn:r {rec1 är blott exporrenten för clen lrorgerliga. r'ärl'clens

!s1'ke och r.ärilefull blott 'ilari. att den lägger ntrken 'och kla,r ten-
cllenserniLs oc]r iustinkternas be-"kaffenhet hos samhiillenas riuirtr

hiirslirntlc mrliter'.
Ilauer. clerr tr-ye t)tska, mini'stelpresiclente,n, hacle, rätt. ciå han

förklaracle, att {reclstlahtaten är en n1' kligsförhlaring, men hart.-

sociiilpatriotiska hah.het stacli fran, dLå hal i stiillet ftir att se }iir
till en revolutioniir, sociali,qtisk revision i framtidcn 

- 
grelt trrg

i clet hnlmstrå, som heter Ententeus memorandum ar'16 juni, d:ir
det ge-s ett vagt löftc om. att traktaten kun rer,'ideras "ticl ef-{er

iunan". (:; Detta löfte var ett tric:L a,r' ]lntenten clels för att lugnl
clen h,otaniie irroletii.rrörelsen i cgna iiincler. clels för att underliitlrr
'I)tshla ncls underskr:i{t.

Och viclale: Hur rasacle ej Ententeregeringarnc ijvel clen r)'-sli-

r93
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t;''ska Brestfreclen. hur ra'sacle ma.n ej då ör,er unclerkastelsen u,nder
en barbarisk frecl 

- 
men clen tyska underka,stelsen uniler deras

egen hopia av Brest{reilen ka.n icke ilri'as långt nog; i den slutliga
freden ha de j' gått vida örrer .le ursprungliga fo.rilringarna viii
vapenvilan. vid Brestfreden låtsades d.e moralisk incli,gnation över
roffa.re-Tyshland. Nu sjunga d'e te deum över en freci stöpt i sam-
mr I'orm.

Llncler obeve,kligheten i Ente'tens uitimatrim stapplade deir
besegracle fram till uraclerskrift. "ögonblick'et f rir en cliskussio'
är förbi", {örklaraile Clemen,ceau. ',!ysklanc1 har att vzigra, eller
.raclerskriva i'c'len'cleliuitir,'a forme'". Han vägrac'le t. o. m. et.1g
timmars yttersta frist. meda' en halv miljo' ,soldater 

'icl Rhen
recl'an harle marschorcler. Då måste aila förbehåll ocir förhopp-
ningiar övergivas, och Bauer måste förktrara i nationalförsa,mlin-
gen: "vi srkriva uncler utan förbehålll" försäkrancle clock till sist
att "är,an utplånas iclie".

. I)enna "ära", som ungefär ii,r likviirdig mecl Itrankrikes "gloi-
re". blir'd'ock i'gerr motor {ör tingen i cle tider, som stu^cra. "Det-
ta" ögonblick, varpil r.i r.än1iat i 49 år", så,s'orm clemencea.u yttrade
vid underrättelsen om ilet t-vsha 

'nderskriftsbesl'tet, aaslutar i
stäliet för att ;begl'p112 en epok.

Det är ändo.h i clen 'st'nd. clå Notrodame-dörnens krockor
ringa "te ,cl.um lanclanrus" över ,segerfreclen, en clöende r,ärld. en
clöilsmåirkt segrare. som b1åser ut sin f'örpestade antledräht för:e
den sista färden. De' borgerliga värlcle,ns sista "'store ma,n" trlar
clen siåiv givit namnet "Tiger'". orueih,etet har ile' 'ilärmecl
namnclöpt sig sjalv.

Krigets makter måste vika e' clia,g' antingen för tingens rlter-
r'än'da,n'de tröghet eller för en akti' m,otrörelse, b'rsn ar, ,m&srsor,

som lösgöras r1r' tlen patriotirsl<a ir;rpnosens skräctri ooh sa,mticligt få
ranilrum att biicka in i clen vävnad, av r61snks1 ,som fra,mka;lrade k,a-
tastrofen. r hastigare el1er 1ångsammare tempo 

- 
denna in,silit

skall komma -- oibönhörligt kriivancle våldsfredens utplå'ra,nde, ej ,

minst'darfor att arbetarhlassernas irrternationella ekonomiskri.
freclsintre,ssen är.o minst Iika ,starka s'om kapitalis,me.ns söndrinoc-
lionkurrens- ocili rn stningsintressen.
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VÄNSTE RPARTI ETS TAKTI K

soqiraldemokrotiska \rä'ster:'artiets tredje kongress,beslöt
mecl den öve^'iiidigande m,ajoriteten ar, 1g6 röster mot 22 ansiutapart'iet tili den kommunistiska rnternationare'. u.,i iz+' 

"i,.*t..mot 84 beslöt 'riongressen, att ansi'tningen shuile ske utan frirbe-håil' Beträffancle de i clet siuiliga avgörancret föreliggande treresolutionsförsragen. 'som å*erfinnas 'rrär ned,an. beslöts att des,s'rskulle gå till 'omröstning i kommunerna, en omr:östning s,om skaii
'ara ver,kställd före 1 september. Det förslag, ,som här neda,kallas för hongressm'ajoritetens och som närmast ansluter sig tirlarbet'sutskott'ets ståndpunkt, sa,mra.e 132 r'öster, mecran kougres-.-rni''oritetens erhiilr 69 röster, oorr Lindhage's i. en fö,rber_-cla'rrcrolering l9 r'öslcr..

Då oa trrongressen uttrycktes de' önskan. att offentlig poie-
mih i taktih{rågan så mycket som möjligt bor,cle unclvikal inonipartiprässen före omröstningen' skarl vår ticrskrift *ppskjuta si'arefiektioner till ett senare nummer. och nöjer 'i oss att hår återgerle ,,lika förslagerr:

Kongressmaiorifetens lörslag.

sverges socialdemokratiska r,-,änsterparti ser i den socialisti_ska vårldsrevolutionen arbetarklassens och,mänskiighetens endaräddning ur det elände. r,a,ri .let ur kapitalismen framgångna
världskriget störtat folken.

socialdemokratiska r,änsterpartiet är,såre.eles ett revor,Lrtionärtparti både tili måI och mecl,er. Det betraktar de arbetande massor-
nars sfsppnrlamentariska direkta aktioner som vägen tilr klassa.m-
hället's störtancle och tilr eröv ingen av clen poiitlska makten försocialismens genomförancl'e. Det varnar arb,etarklassen för borger-ligt-demokratiska och ref'or,mistiska il,lusioner. r)en borgerliga cre-mokratin har ör'erallt visat ,sig som kapitalets och bong"a.klässer1s
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fortsatta. herraväIcle i besiojacl {orm. I)en ger en formell, politisk
likställighet. utan ett motsvaranrle reellt ekonomiskt och socialt
innehåll. Den är otillräcklig och oduglig, när ilet gäIler slutupp-
görelsen meil det kapitalistiska systemet. Partiet betraktar i ,stäliet
proletariatets cliktatur, d. v. s. arbe.tarkla,ssen,s politiska och eho-
nomiska alienzrvålcle, som ett nödviincligt genomgångsleil till socie-
lismen, uncler vilken först en verklig demokrati är möjlig. Men
blott uncler den förutsättningen, att clet organi.seraile proletariatets
stora majoritet 'meclvetet ,säll,er sig bakom en sådan cliktatur. kan
clen förordas och verka i ,cle arbetande klas,sernas och clärmed hela
samhällets intresrse. Partiets uppgi{t är närmast att söka samla ilet
svenska proletariatet kring cletta. program.

Nar vanserpartiet emellerticl fortfarancle 'deltager i den parla-
mentariska verksam'heten, så sker clet deis för att i pa.rlamentet be-

vaka a.rbetarkla,ssens intressen och för att i enlighet rned urs1lrung-
1ig socialclemokratisk uppfattning utnyttja ile möjligheter till revo-

lutionär propagancla, som ,d'e poiitiska och ko'mmunala representa-
tionernas ta,lar,stolar,och deltagande i valrörelsen lämna, samt viclare
clärför, att vårt lanil ännu icke inträtt i en r,evolutionära situation,

-"om ,sjäIv 'skapa,r den proletära ciemokratins nya organ.

Kongres,sen betona.r uttryckligen, att det parlamentariska ar-
betet måste helt unclerorilnas såilana kamp'med,el. som rlen revolu-
tionrira epoken for.drar; nämligen ,massaktionerna, för vilka partiet
nu måste såtta in hela sin kraft. llr cleras se,ger kommer att fram-
gå råclssystemets verliliga clemokrati. vari clen pro,letära revo utio-
nen örrerallt skapat sig sin ka,mporganisation och clet nya samhälls-
organ, rsom skall geno,mföra den hapitalistiska samhällsor,clnin'gens

övergång i clen 'socialistiska.

Den socialistiska samhällsförfattningen måste,sålecles bygga
på rådsinstitutionen, arbetar-och proLetäriska bonderåd, viika läg-

ga ,hela makten i clet arbetande {o kets hän'cler och som grundar

meilborgarnas rösträtt uteslutancle på cleras deltagancle i clet pro-

cluktiva arbetet.

Arbetarrådens kärna utgöres av produktionsråden. vilka ha

till uppgift icke att kräva anclel 'i vinsten utan hela utsugningens

avskaffande och att övertaga ledningen av produktion,sverksa'm-

lreten.

Om övergång från ka,pitalism till socialism kan komma att
ske utan användanile av våld,, clet beror uteslutanile på våra mot-
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ståndare. IråId och terror är 
'tmärka'ile för d,et borgeriiga sam-

ha1]et, s'om helt vilar på clen kapitaiistiska utsugningens, militari-s-
mens, p.olisma[<te's och fängelsesystemets organ,iseraile vålils- ocli
skräckr'äIde. Och erfa,renh,eten visar, a.tt borgarklassen meil ,ile vt-
tersta .meclel 

- 
meil blodbad på arbetarna och cle skändrigast,e morci

på deras ledare 
- 

försvarar sina företräclersrättigheter och sitt
kiassvälcl'e. Darfc;r må,st arbctarklassen v,ara bereild på nödr'ändig-
heten att i en sådan sifruatiou möta våld mecl våld. Partiet förka,s-
tar d,ock ilärvic'l uttryckligen allt planlöst våld, a]la k.ppför,sök och
indivicluell terror, förklarande att 'cless mål icke är tiilintetgörancle
av personer, icke hämncl på enskilcla, utan avska,ffanclet av det ka-
pitalistiska sy,sternet och dsss falifärdiga institutioner.

Revolutionens och socialismens genomför,a.ncle mecl minstir
möjliga antal offer nöclr'åniliggör att liorgarklassen avväpnas och
berövas sitt viktigaste och farligarste stöd: militärr.äsendet.

I enlighet meil dennn uppfatining vidhåIler partiet ,sitt förut
{astställcia avrustningspro)gram och vägran :rv alla ansla.g till mi-
litära änclamål.

Partiet förkl'arar sig viija av alla kra,fter stodja bjlclandet ar.
solclatråd samt bed.riva ett planmässigt och omfa:ttancle socialistiskt
upplysning-.arbete blanrl militären för att vinna iless anslutning ftir
socialismens geno'rn{örande, 1ör att förhinclr:r cless anr'änclande mot
arbetarklars,sen och för ait framtvinga milita,rismens slutiiga ar--
veckling.

Kongressen godkänner ett samarbete mecl audr,a partier blott
om dessa stå på 'den revolutionära kla,sskampen's och clen proletära
iLiktaturens plattform.

Ilttalancle sin orubbliga solidaritet med det revolutionärt käm-
panile proletariat i alla Iänder hä1sar hongressen med glädie bil-
danclet av clen Tredje Internationalen och be,slut,ar partiets anslut-
ning till ilensamma.

Kongresominori(efens förslag.

. Sverges s,ocialdem,okratiska vänsterpartis tredje hongress upp-
repar. att partiet är ett revolutionärt kiasskamp,sparti.

Så långt .,n d"*rftutisk parlamenta,rism kan utnvtt-ips i pru-
letariatets frigörelsehamp och in,till dess en revo'lutionär situation
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föreligger använcler sig partiet a.v de pa,rla.rne'tariska kampmecllen.
Des,sa måste intimt knytas tiil rlen utomparlame'tariska ma,snali-
tionen rsås,om clet avgöranile vapnet.

vicl uppbygganiiet &v clet sociaiistiska samrräilet måste de
fackliga och ekono,miska s,a,mma,slutningarna i främsta, rummet
komm tili använrlning och ett kraftigt a,rbete bör ome,delbart upp-
tagas för produktionc,ns dernokratisering roch sociaiisering genom
ilrifts- och inclustrirå'cl, cle ounclgängliga instr,umenten för rLet so-
cialistiska samhällets rosanile pii clet hapita,listiska samhällets rui-
ner.

Vid clen kapitalistisha orclningen-. samrnirnbrott och en ,clärav
följancle revolutionär tiilspet,sning av klasska,mpen gäl1er clet för clot
arbetande {iolkflertalet att gripa makten oc)r trvgga socialismeils
triumf genorn en dihtatur av ör'ergrie'cle art ijver en sa,b.oteraude
och obstruerancle kapitaii-qtisk minorjtet.

rluruvicla vicl clen'a slutupp.göre1se ,mecl clet kapitalistisira,
samhäIlss;rstemet revolutiolä,rt vålc1 blir nöc\'ändigt beror på arten
och grailen av 'clet motståncl clen kapitalistiska fåtarsmakten reser.
Partiet vidhåiler sitt krav på avv:ipning. jämväl av arla privata kå-
rer och garclen, men {örklarar att om boa:ga.rklassen ej böjer sig fr;r
clet av folhmajoriteten uppbu'a kravet på allmän avväpning måste
abetarkla's'sen överväga av behovet påkal1acle mot'organisationer.

Ilnclerstrr'h a ncle f örut givna sl,.mp a,tinttaland en f ör,cl en r,iirl cl s-
revolutionära rörels.en såsom f olhens befriare, men f örbehållancle
sig tlen rörel'sefrihet, som betinga,s av ilet .socialclemokratiska viiu-
sterpartiets program, a'nsluter sig partiet ti11 Treclje Tnternati.-
rralen.

Lindhagens förslag.

När svenska socialcle,mokratiska vdnstern bilc,lacles. f asi-
sl,ogs i partiets allmänn:l gr,undsatser, att cle lyten, som vidhafta
vår tid,s civilisation. vore clels det privatkapitalistiska procluktious-
sättet och cless motsättning rnellan arbetare och kapitalister och
clels bristen på verklig ,clemokratisk 

'ancla i ,c1e ilemokratiska ftor-
merna ocli maktfilosofiens inträngancle är'en i de clemotrrratiska rö-
rel's'erna lihaväl ,som i de kapitaii-.tiska institutionerna.

I clen tid som kommer. heter clet vidarå b1anc1 annat, måste det
biiva en ofrånkomlig uppgi{t att {örcijupa ,demokraitien och förverk-
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liga cless syften äve' inom .l.'sa.mma. Det gäller att upphår,a
kla,ssväIclet och skapa. ekonomisk och andiig frihet för alla, att ar,_
skaffa fattigdonren ,och införa ett samhäIrsskicrk. so,m jämnar 

'ii-garna {ör ralla till bröd, frihet och själva,nsvar. Dessa må.l för hö-
jancle av samhäIle och indivi,il förverkligas, säger det, genom orga_
nisation av il,s un,derfuyckta kla'rs.ernas ka'mp för en .ekono,misk rätt-

'isa och ändamålsenli,ghet, för upplysning ocri karaktärsdaning,
clet vill säga för ett nytt, ett socialismens och h,um,anismens,s,?1rr-
halle.

Tillika betonas. att icke 1e'c'larvälc1e, ,so,m ura,rtacl till aukt,ori-
te'tstro och minoritetsförtr1'ck, clöclande rörelse.s rirrsne.,. clen a.ncl-
liga friheten, elier steln,a,r tilI ofruktbar byråkati, utan ,allenast
arbetarma,ssorna,s ege,n växancle insikt. kraft och förmåga ,att taga,
sina ö'cl'en i egn,a, hänc1er, är vägen till målet. Den sociaristiska rö-
relsen måste för ,sin frarngång byggu på en seiliigt och andliqt
stärkt arl-retareklarss och på en vilja till hancllin,g, r,ila'de på e*
obruten samma nhålln ing.

Det n;.,a, pa,rtiets författning inne{la.ttade såletles ett all,dele,s
nytt inslag i partilivet. nämligen clen a,nclliga r.erklighetens s,aln-
orilnancle med cl,en ekonomi'skia såsom en politisk faktor.. Detna'v-
bilc'lning fick clessutom sitt uttryck i clet politirska programmets
krav att "meclborgarnas karaktärsc'laning och,cieras pcrsonligheters
inre utr.'eckling blir en samhälisangelägenhet" s,emt att hii'dandet
av clen andliga friheten för alla måste rsjii,lr'fallet gälla frä,mst i,n,olre
p,artierna. Framför aJIt tog clen gosta,lt i de clemokratiska grunilla-
garna, det förkroppsiigande uttrl'cket för cle allmänna grundsatser-
n,as krav på ,sjåh'ansvar.

Denna för{attning tog såiecles lång sikt utijvcr clen uur,'arande
p,artipo,litiken.'c1en sökte f ö1ja naturlagarnas anvirsning ocir de inre
ri'isternas bekräftelrse, att lir"et bestod uti en harmo,nirsk lsarluran-
smältning mellan iorcl och so1.

\'ärld,shändelsernia. som börjat skaka kraftigt på clen ga,mia
foråI,drrade or,dningen, ha icke jävat denna forfattning utan tvärt-
om unilerstrukit clen betonaile clualismens nöd vtinilighet.

Visserligen synars tilldragelserna fortfarande behräfta, att
slagsmålet, allt slags våld, utm-r'nnancle till sist i blodsutgjutelser.,
fortf,arande är clen end.a statskonst. som männirstiorna förstå rsig på,
frirtrj.ckare ;såväl som förtryckta. Men just dårfor bör ticlen vara
inne för uppställandet och virlhållanclet av ett lolitiskt krav, att



19i 9

även metoclerna. taktiken, verkt-vgen måse för att bliva procluktir,a

höjas till en högre kulturfior,m än stenålderns.

Den tiden är ock'så iyckligtvis förbi. då Spartas heloter och

Roms ,spertacusslavar ieke hade någo,n annan utväg än sin förtvir'-
lan. Sedan 'cless ha'de unilertrl'ckta kia'sserna åtminstone i Sverge

komnrit i anclrra 1ägen. De ha genom sina 'organirsationer vunnit en

hogst betyclanile 'maht'ställning och clen erör'racle politiska likstäl-
ligheten, om än behäftacl mecl stora inre brister, inr-vmmer clock

ii,r,en stora möjligheter. Det vore ett återfall i'barbari. om de un-
tlertryckta kl,ass'erna lia.staile ifrån sig ,c1es,sa bå,c1,a Iandvinningar för
att gå tillbaka till c1e primitiva crlriftern'a's spel merl ovissa utsikter.

Des,sa båda utvägar kunna i vår ticl biiva en oemotståncllig

kr,aft genom ob,ruten sa nmanhållnin mellan massorna meil förka-*-

tandet av ett oftarst splittraniie ledarvälde. Det är ingen menins i'
att de undertrJrckta, uncler ledning av 1äror och aukto'riteter. över-

bjuila r,'arandra inbör,des i vålclsamheter. lånade från'den gamla ar-

senalen, och cläri se ett stort framst'eg. En såclan utväg är inget

nytt, ingen förn-velse utan ett försjunkancle just i glet' som 'skulle
bekämpas.

Må r'i besinn,a att benägenhet'en till kapitalism och irnperia-

1ism, ekonomisk såväl rsom andlig, är icke en naturegenskap hos

viss,a stater, r,is,sa klasser eller viss'a per'oner utan i själva Ve'rket

en 'del av den mänskliga naturen hc,s oss alla. Det äro tillfallena,
som göra cle:t, ,och så snart de erbjucla sig iigger denna egen,skap pti

lur efter rov ho,s alla människor.

TiIl forenämncla tre utvägar för väckancle ,av o'emotståndliga

krav på och cleras uppfyllancle vid behov genom direkt k'amp för

kla,srskillnaderna,s urphäv:r'n,ile har partiets författning'som s'irgt

lagt ett fjäriie re,clskap som måste forhoja iie'an'clras verkan oI'ant-

ligt. Detta kan clessuto,m enrsamt betvinga den anclliga kapitali's-

men'och de randiiga hartellerna, lika stora, realiteter som den elio-

nomiska kapitaiismen och de ekonomiskra trusterna. Denna metod.

ny för det politiska livet, kallas rsjälvanrsvaret eltrer självövervin-
nelsen, borjanclet med rsig sjalv. Politisk frigörelse har hitintills
utmvnnat i makt övelandra,,och isällan i herraväldet över sig själv.

Detta senare är en stor naturkraft, clen mäktigaste kan'ske av a1la.

De båda svenska socialistiska partiern's, ha redan i sina program

Itimnat rsjälva"nsvaret som allsmäktig taktik en honnö'r. Om lärorna
och ledningarna förorila'ile även tlenna metoil, ti1l en början i kam-
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pen för rea.ld,em,ok,rati och ,mot byråkrati inom de egna partierna.
sku,lle masrs.orna följa även i detta och göra det med gfaa;".

Med en såd'an framryckning på clessa fyra linjer skuile en vä,d_jau på samma gång tilr "alla". såsom eniigt partiets författning
det ytterstra målet för ,cles,s mirssi,onerande, ,omsider bliva en frukt-bar väg även .den.

En a,nnan följd biir clen nödvändiga ornskapningen av dengamla parlamentarismen so-m visarr sig menings,lös, 'krafilös, och
upplösa,de för karaktären. Den måste ensätta,s rnu4 en verklig folk_styrelse, fvll'as med ett reeilt. andligt innehåil, un 

"irrn.rugut* d.-mokrati samt byggas p,å livets okränkbarhet ,såso,m grundlal foren sodlig vårl'dsordning och människorna,s fullständiga avväpning
såsom en livsfråga.

väg-a'r till parramenta, ismens omskapning kunna var,a många.En'ndersöknig därav framlad,es vid 1g1? års riksdag för att tagaett litet exempel. Den nu mest diskuteraile utvägen är rådssyste_
met, som clocrk ej får godtagais s.m ideal utan .rid,uoe. Mc;jligheter
föreligga även här, ratt det, väl utexperimenterat, på grund a,r. man_
niskan's för a'la lika natur slutar med enahana* .iaia., 

"- aut *;i teori och pra'ktik utbygges med ilen svenska vänstersocialisti,ska
{örfattningens nJra,h,umani,stiska in;slag i partili'et.

Brytan'det med piartilivets exklusiva sjäivtillräckrighet och
cless ina,vel av blincla, clöv,a. ra,ma och rytta tankef,oster och'1illeytt-
ringar skail också framträda omsider såsom en sjalvkrar sak. En
"sedligt och andligt stärkt arbetarklass" tillföres f,;omågu och tilt-
fr;rsikt att förkunna, rsi'tt evangerium över a[t utan förhäverse och
utan frlktan att bli bergtagen.

fcke minst betydel,sef,ullt för en ny världsordnings rnöjliggil_
rancle är att på denna väg även priktuppfylersen, skick"righe'ien-;ch
fliten bli ett faktiskt rrrogram. Hitti,rls är produktiorr.i foul-to.-
kacl och framtvingacl genom profit och tr,ång. Högs,ta lön mot min_
sta a'nsträngning har därför varit allas må1. eftersträva.t förgäves
clock ar' ,cle flesta. Framticlens produktion måste ,mecl clet kapitaiis_
tiska systemets avsk'affancle byggas på ,den fria viljan till ";;;;,piiktuppfyllelse i arbetet. Detta blir stil'nda en karaktårsfråga.
en \runnen insikt att arbetet adlar mannen. Här framträder bjärt
clet and,ligas ofrånkomlighet i den ekonomi,sk,a onskapningen. ,,En-
da,s{ l:1u1 anclliga är praktiskt", säger ett svenskt or,dspråk.

Såsom sarnmanfattning ka.n sägas, att ur ile,ssa premisser kom-



mer fram icke 'ågon människomas 'cliktatur, ,som värrden alltid
måste frukta, utan idöernas och arbetets dihtatur.

Nu re'ses 'emeliertid i tiden det påståend,et att cLessa väga,r icke
iiro farbara, endast järn ,och blod, elcl och svärcr. en fortsatt mili-
tarism kan o'mskapa, värlilen. Detta måste bety.la,, att män'iskorna
fortfa,rancl'e stå så lågt, att inga ,anclra möjligheter erbjuda sig. om
cletta åir sant, må då ragnarök komma och komma rsnart, iså u,tt urr-
ch'a släkten få 'n-orja 

om igen från börja,n. och må då tili en början
partiet upphäva sin nuvanancle fc;rfattning, som är ,uppbyggcl på
tron på män-niskorna, menige .man. ilet mänskliga.

Denna tro måste dock viclhållas. Ett förerrucl tili ciessa onr-
skapningar 'ligger i cl'en kraftiga 'iljan clärtill. som ticlen,s revolu-
tionära röreLser ådagalägga. I)e äro en grund även cle, på r,ilken
ofrånkomligen måste byggas, och det visar sig att blotta fruhtan
för clensamrn'a kan uträtta otroiiga saker s.åsom exempelvis ilet ga','-
la svenska förstakammarvälciets r.äsentliga avskaffanile.

narför bör partiet komma till aiJa såclana, rörelser. stora eller
små, gammalmodiga eller nymodiga ,och gör,a clet msii större giiicl.ie
ju uppenbarare viljan är att skapa eir ny och go,cl vä,rlcl. lippgi{ten
blir då, att 1ära ,sig själv, {örkunna, vad man bär på hjartat och
verka för clen obrutn'a sammanhållningen blancl menigheten.

U',cler inga forhålia,nilen doch får ,clärigenom 
'ppgiva,s 

clet r11,n

inslaget, clet stor'a frarnsteget i ,c1en svensha socialclem,okratiska 
'd.n-sterns egen för{attning. r}et återfi'nn'es icke alls i cle' andra erler

i den treilje internationale,ns grunclsatser. Partiet måste clärfijr,
samtidigt som clet beto,nar sin rsamhörighetskänsl,a me,cl alia upp-
riktiga omskapanile och pånyttföclande initiativ i r'ärlclen, tillika
betona att fortfarande liksom vid partiets bildande iless egen liem-
ort är vad man 'skulle kunna hall,a den fja,rcle internationalen men
som icke behör'er något siffertal 

-,clen 
ekonomiska,och anclliga ka-

pitalismens vede,rsakare, förlossaren {rån det materiella och ,ancl-
liga nöden på samma gång, nänsklighetens stor,a broclerskap utan
klasskillnacler.
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^r; ;,;;;:;t";;_Iåta jorcl trt IantarLretare eter Jrigir.na trär,ar på räm'rigaste o.irbilligaste sätt. påtriiffa,s 
'i,*gt 

fir. a.r, cxakta historisr<a. ti,en.De 
- 

lant.lskapslagar, rrareflter lan.clet st;,rdes urminnes och unclerrner-lell i,lcrr. i rrnrr rr

ra cr. i nn e h år i:, ; L_liil" 
-;ff.i;ä, 

:::,il: ff i., iä,]:i å'; :;* [upprätt'a-<. Är'e' ra'clsrage'. tirkommen 
'nder Magnus Eriksso'ocrl'r Kristoffer, ut'ekar dessr'<es ga',sh. bestiimi;, hur'crant l,tir-hålla'ndet bijr v.ra rnellan tnr;tton,t. ot,h obes*ttntr _--- och för t,letre'a tiä'stefolkets r-r'r'lrrommrr'rre rreg\-rrte mau str,iix efter tråilcro'rs-tillstånclets uplrhävancle 1385 att iigl* a.t 
'.Jre 

ring. 
'ppmärks,irm-het och intr,esse. I)et ui_rpstorl eltcrhanrl eir helt n), klass i sarn4rället

- 1j;irrsleh.iunerr.

Torpareu 
- 

eirer så.som lrrrr kalrares,ii crerr title'ra'crb.n .--skulle 
'icl legans ingående, erlägga stärl,ja i pe'ningar och daire{terrlrlig avracl' dagsverken .ri., t,""u,iokt.r i' n,etura.. nags'erkenasantal r-.r mestaclels ganska obetl..c1ligt på gr*n. ar._ att jor. fanns isåclan mJrcke'het' att tlet.ir'ke ti',,a. ,.r* ..rt lir.iva höga arrenc,rerr.f O-"tergi;tlanil exempelvis inskriinkte sig clagsverkssk;,lclighetentill tr,å clagars arbete årligen. Legoavtalr:rl giillcle i regel ttå entir{ rr' åtta år.

\Tär Magnus E'iksso' 1847 utfiirtr'cre sin arrririi'nr, u'a.r,iir-rrcla'- .mnämnrrn T:a'cr"rla g.. sorn n "t,;.t. li..i,iril..' äi.;n.' i"r,,,skapslaga'na, rr'acre jorden aIareda'i mrrc,ket ]riig gr.acl rr''rritsamlas pti enskilcla liincler. f)e,qsutom Ia,cle acleln tilin,ijioi-rig ,tn.makt' och 'härigerr.m 1rö'rsiimrarles 1,,r.;'bor,,ro,, r.iirkor .,rög-st 
1,1i--centligt' De {iirer'acles 

'* icke rilena-"t atl, rurcrerrråra marken ;,c}rribyggnaclerna, uta' ii,ve'rec]es att 'erkstiiIa n14r.vggrra11 tiir iiir._skri'et r'ärcle och |;rhjt;cls att bortiiiftt ,i.',"]"r.'i;,i:i,.r*ti,i,oi..r.
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som icke mer förnåclcle hc;ja sig till självstärrdigt jodägarskap,
uppstocl, och clet är från rlenna ticl man rdknar, såsöm ovan reilan
framhållits, uppkomsten av en lantarbetarstam.

Lantarbetarklas,sen utgjorcles i brirjan nii.stan uteslutanile av
torpare, förut de ogifta tjän'arna, såväl manliga som kvinnliga,
men har under ticlernas lopp av1östs av a,ndra arbetargrupp,er, vars
tillväxt uncler senare årtionclen varit i starkt stigancle: statare och
claglönare. Torparna. trots allt c1e ekonomiskt bäst :situeracle, har
till antalet smultit ihop* allteftersom j,orden och arb,etet fördyrats.'
Det skall utan tvivel icke draga lång iic1, förrän clenna lantarbe-
tarstam har till stora delar llörsvunnit av olika,a,nlectningar 

- 
rrt-

vecklingen tenderar ,därhän. Men unclerstryka,s må likväl, att stats-
makterna hitiilis på intet sätt förstått uppfatta deras krav på obe-
roen r I e.

TiIl clen egentliga lantarbetarklassen räknas {iera oiika slags
yrkesgrupper, såsom torpare, stattorp,are, statkarlar och statpi;;or,
claglönare, {riarbetare. hemmailrä,ngar ooh pigor samt yrkesmän.
I)e,ssa är c1e vaniigaste. Till lantarbetarstammen måste åven räknas
skogsarbetare, kolare och småbrukarg samt vissa småbondegrupper,
särskilt i Dalarna.

l)e utgör tillsamm,ans en arbetarekår på flera hundratusen-
1al med lemmar.

Före fackföreningarna.

Svenska historieskrivare har ic[e öclsiat många ,orcl på lantai-
l-re1 arna och rleras l'örhållanden. 'lr.arlitionen vet dolk umlala, rit
detta folh. som utan kn'ot gjorcle sina herrar till behag, på ålirarna
som ute på fältet, framlevcle sin clag utan ,a,tt göra mycket väsen
av sig. Avskiidheten gjorcle lantarbetaren likgiltig för allt, som
tillclrog sjg omkring honom. De clåiiga kommunikationerna, bristen
pri tidningar och uppiysningslitteratur åstadkom, ,att han aldrig
reflekteraiLe över sin stallning. Förniijsamhet har sed.an urmintes
varit clet mest kännetecknande clraget hos clenna klass. även rm
man kan spår,a vissa upprorsförsök mot obitiiga henar, såsom 1248,
1811 och 1867-69 m. fl. Men dessa spridda lågor kvävdes för det

* Se närmare r'\är'om cl:r Nils \\rohlins arbete: "Torparklassens tili-
bukrgång".
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mesta, innan cle hunnit blossa upp, eller också falnade rle bort av
brist på r!o'd och {ör,etagsam}ret.

Det är {örst framåt våra il,a,gar som lantarbetama, o,m, än litet
yrvakna i början, begynt röra på sig. De har 'äntligen upptäclit,
att de levde uniler ga.nska clåliea villkor, men kunile ha rätt att
h'a vissa anspråk på livet. Men innan dess haile clock allareclan
beaktansvärcla ansatser till jorclarbetarfrågans lösning gjorts från
annat håll. 1888 friretog nämligen clen liberale goiisägaren och för-
fattaren {Jrban von F,eiiitzen, mest händ i litteraturen under sig-
nalulen ''Roi-rinsorr". pa Irorenska slil'lelsens bi.kosinaJ och för-
orclnande vissa statistiska unclersökningar rörancle jorclarbetarnas
ekonomiska villkor i östergötlanctr. Småland och Skåne. Von Fei-
litzens statistik är ännu av rätt stort ir,-tresse, eftersom han lämnar
ett på noggranna och'opartiska undersöhningar baserat material ,an-
gåencle jordarbetarnas förhållanilen uncler åttiot,rlei.

Men ungefär samtidigt började även arbetarna resa på hu-
vud et 

- 
och på fulit allvar. Detta inträf f ade clock först e{f,er

clen socialistiska kongressen i Paris 1889, clå det beslutacles att de-
monstrationer fijr åttatimmarscLag årligen på s,a,mma clag, den föl-
sta maj, skulle hål1as öv'er hela värlilen 

- 
med resultat. som lör,t

uncler cl,en allra, sena,ste ticlen blivit hiarlagcla till full,o. Men
{ör att gå i historiens spår steg för steg 

-:. 
man kan nästan sä,t'a

att å.s1-nen av industriarbetarnas uppm,rrsch vid rlessa clemonstra-
tionstillfällen kom lantarbetarklassen, särskilt vicl herregårclar;r,.r,
att relllektera över sin ställning. fna,m{ör allt meil avseencle 1rå
clen långa arbetsticlen. I gamla tider, äncla tiJl btir.jan av 1800-
talet. räckte ,arbetsticlen från 4 på morgonen till 9 på kvällen, med
ytterst knapphancliga målticlsr,å,ster 

- 
nu arbetades emellertid en-

clast i tolv timmar eiler något däröver, vacliert nog för tjvrigt. Sorn-
martiden börjailes artretet kl. ll på morg'onen och räckte, måltiils-
rasterna unclantagna, till 8 på kvällen. Någon bestäm,cl övergångs,
tid från ,clen längre arbetsticlen kiinner man icke.

Kr,avet på kortare arbetsticl {ramförcles mecl stor cnighet vid
rle större iantbruken uncler ett av cl,e {örsta åren på nittiotalet, uär-
mare precis.erat 1891, ehuru man reclan året {örut kuncle märha
vissa tenilenser. Lantarbetta,rstrejker hörcle till orclningen {ör clagen.
Arbetsgivra,rne stoclo häpna och liänile sig ör,errumpiacle av clen rrya
rörelsen. De gåvo efter. En eller annan timmc kortades av på ar-
betsclagen och måltidsrasterna, förlängdes mecl en halv timme. .(o-
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dan blev tlet iiter lugnt. De {örut så missnöjcla arbet'arna återtog
utan knot sitt vanliga, enformiga dagsverkancle.

Några skriltliga avtal rörancle ,n,rbetsticlens avkortning forcl-
racles icke vid detta tiU{älle. Men likafulit har de då llorclrade be-

-stii.mmelserua nästan ijverallt f ortvarit intill närvarande stuncl

oc:ir vunnit hävd 
- 

så pass tili och med, att herr Schotte i 1919

års rogeringsproposition om åttntimmarsdag icke vågade medtaga

rlenna arbeta,reka.tegori. Men vicl cletta til1fåIle, 1891 nämligen.
hade emellertid rörelsen endast uplburits av en tillläUig stäm-
rLirrg torgarr isatiorrer I'arrs irrga) som k.rm likl blixlen oeh lörsvann
lika hastigl.

Några zir senare bililacle nuvarancle linansministern F. Y.
'Iirorsslon någrn J.antarbetarfrjreningar i Skåne, och dessa torcle åt-
minstone inrlirekt ha genomilrivit åtskilliga smärre ioneförbätt-
ringar, llastän de till lic;ijcl av bristancle intresse, tlet vill väl när-
m,a,st siiga: Iiöga frirståenile om organisationens syftemål, ganska

'-snart uppliistes. Den enda fiireningsverksamhet, lantarbetarna vici
clenna ticl hakade sig fast vicl. åtrninstone på åtskilliga orter, var
rösträttsr,örelsen. Iln gocl procent av medlemmia,rna i clessa före-
lingar hrircle hernma inom torpa'--, statar-, dag).önar- och l.,ackstu-
gusittarkl,asserra. Nykterhetsrörelserr, speciellt goodtemplarorden.
som serlare utplanterats så gott som öve'rallt. hacle ännu icke fått
något egentligt fotfäs'te viil he'rrgårilarna.

Äveu i Sridermanlantl påborjacles samticligt en organisrations-
riirelse blancl lantarbetårna. Drivkraften i densamma viar nuvit-
rande rerlaktriren Gust. Ö-"terberg i Nyhöping. Rör,els,en uppstocl vitl
gårclarna runt kring Eskilstuna, c1är 0sterberg vid clenna tid hade
sin verksamhet föriagcl, och ieiicles av honom ,och några anclra 1i-

berala män. Det bililades en förening, som samm;a,nträdde i en fiir
iinclamå1et fi;rhyrcl lokal i nyssnämnda stacl. och ileltaganilet var
alimånt. llen lika h, r,stigt som rleir kom tiil stånd, lika fort för-
svann också tlen nya filreningen, som icke efteriämat annat sprir
till eltervärlclen än en i diaiogens {orm hållen flygskri{t. Organi-
sati'onen var fullständigt planlos och gjorde, såvitt känt är, inqa
^:om heist ,a,nsatser att lorbattra arbetarnas villkor 

- 
åtminstone

ilgenting av beståencle värde.

Men är'el andra orter kan vid samma tid uppvisa liknancle
krampaktiga resningsförsrjh 

- 
om man går igenom några årgån-

gar arr ortspressen. De hiir framclragna har dä.r{ör endast berörts
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i fcirbigående 
- 

{ör exemplens skull. Det var nämiigen först
{ram på, 1900-talet som den egentliga lantarbetarrörelsen bOrjade.

llan kan emelierticl ganska lätt förstå anled.ningen till dess,a

famlancle resningar eller små uppstuclsigheter. Tullreformen hade
188? antagits av riksilagen, varigeno,m livsförnöclenheterna, likaså-
viil som anclra niidvänclighetsartiklar, väsentligt fördyra,iles, me-
ilan lönerna frtr lantarbetaren fortfor att var.a lika som förut. Hur
små behoven än var, ville icke inkomsterna förs1å, och bristen
framtvang cie liattigas 'efterta,uke. Den br;rjacle, om man får ut-
tr1'crka, sig så. vahna till socialt meclvetanile.

Yill man iikväl ha en fullt klar inblick i lanta,rbetarna,s vill-
kor uncler nittiotalet, lian Sverges officiella statistik med förde1
råc1f rågas. Däri medclelas, att en statares inkomster uniler åren
1891-95 i mecleltal uppgick till en summa av 404 kr. årligen, och
torparna hacle ungefär lika mycket.

trnligt von Feilitzen uppgick årsinkomsterna av torp i två
av honom. något före nyssnämnila tidrymcl, undersökta landskap,
Östergöt1and och smålanc1, till {oljunde belopp 

- 
clet vili säga

avhastning av jorc'len i slutsumma:

1) ett småtorp i Östergötland Kr. 340: 14
2) j, ;1 ,1 ,. 480:40
3) ,t ,, ,, r , 452: 77

5) , j ,, ,. 338: 9?
4) medelstort torp i Östergötland Kr. 886: ?5

5) ,, :, i SmåIancl ,, 338: 9?

6) ;; 1, 11 1j 824: g4

7) r j ,, ,, ,, 811: 06
8) -*tortorp i Småland ,, I24: 45
9) ,, ,' ,, 564:29

Me.delpriset fc;r ett dagsverke åren 1891-95 var ptl somm,aren
{ör man kr. 1:78, för livinna 1:02, och på vintern kr. 1: 21 för
man och 0: ?1 för kvinna. På herregårdarna fick emellertid, miarke-
gångstaxan i flesta f,a,li bestämma clagsverkspriset. Till ovanstå-
ende kom därtili bostad och ved"bränsle {ör statare. och daglönare.
Torparen {ick, enligt kontraktsbestämmels,erna, efter behov bränna
ris. stub;bar och vintlfällen.
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SBånska lanlarbetarelörbundet

Det är först med borjan av 1900-ta1et man kan tala om en en-

hetlig lantarbetarrörelse i Sverge. Ett par tre år efter 1900 be-
gynte nämligen lanta,rbetarna organisera sig, och resuitatet b ev de

båda första större sammanslutningarna. Den ena ,omfattaile mei-
lersta Sverge, Dal,a,rna och nedre Norrlanil, "Mellersta Sverges
lantarbetareför,bunil", opl-r ilen auclra sö,clra 'clelarna av Iair-
clet, huvudsakligast Skåne, v:a,rför också sammanslutningen kallades
"Skånska lantarbetareförbundet. Det är ilet senare, som till vä-
sentliga 'delar med sin första förtroencleman, Albin Hansson, den

bekanta leilaren av skörclestrejken i Skåne 190?, lagt grunden
till 'de'n rnodern:l sv'enskia la.ntartetarrörelsen. Arrmärka,s må
emellertid, att även finan,sminister Thorsson i början av 1900-
taiet e11er omkring 1904 var s-vnnerligen verksiam för rörelsens
framgång i Skåne. Hans utredningar rörande statarnas levnaiis-
stancla.rd vicl 'dennia, ticl äro iortfarancle av värcle.

Skånska lantarbetareförbundet biidades i Ystacl 1904 den 22

aprii, vicl ett möt'e, besökt av omkring 600 lantarbetare från 31

gods i provinsen. Då ile beslut, som fatt,ades vid tillfället, röranile
verksa,mhetens ändamåI, är grundläggande för lanarbetra,rrörelsen
och {oljaktligen har historiskt intresse. torde det ej vara ur vägert
att åter'giva cle princip'iella pun,kter, som fastställdes.

Konferensen ansåg nämligen {örbundets ändamål vara:
att sammansluta alla lantarbetare i Skåne, såväl rnaniiga som kviltr-

iiga - ,statare, torpare, clräng.ar, iadugårdsskötare. mejeriarbetare o. s. v.

- i ett gemensamt förbund, för att genom tletta skytLda sina egna intres-
seu och söka uppnå förbättrad.e villkor;

att söka biltla ar,-ileiningar å cle gårtla'- och platser, rlär sådana icke
finnas, samt se till, att alla sådana små avdelningair blir-a anslutna till dei
gcmensamma förbundet;

ail rrska{fu dckor{lss)stcmot ueh söl;u Ir lill slarrd en tninintilörr;
.att reglera lönen så, att den motsvarar vad rättvisa och naturliga

levriartrsbehov kråver ;

att upprätta statistili övel alla lantarbetare inom provinserr samt
är'en ileras arbets- och levn:Ldsförhållanden;

att verha för avskaflandet ar' ,söntiags- och övertittrsarbete, så långt
della är möj1igt:

att arb'eta för uppnående av lagstadgad B-timmars arbetsdag;
att anvisa arbete åt arbetslösa medlemma,r, clå sådant står att finna;
att underhålla förbindelse metl ör'riga arbetareorganisationer i stad

och på landsb;rgd samt att arbeta för .anslutning til} Landsorganisationen
och socialistiska arbetarepartiet:
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'ått, 'därest tillfä]1e 'erbjuder ,sig, saanarbeta me.l lantarbetareorga-
nisalioner i ullrndet;

'att kraftigt verl<a för sinzr meillemmars höja'de i intellektuellt htu-
seende, dels genom att ombesörja vandringsbiblotek, ,clels förmetlla arran-
gerantJot a'löreläsrringar nr. nr. sirml för ör'r.igl användr rilJ buds srl-
ende meilel för detta ändamål ;

att, sedan agitationen i landets ör'riga pror.inser lett till önskat
resultat, ansluta srig till en 'hela lantiet ,omfattalde rorganrisation - 

,'sven-
,ska Larrtarbetåref örb undct".

På våre' ,qamma år 
'tsändes 

av {örbunclet i skåne ft;rslag til}
löneavta,i. netsamma uppt'og en minimilön av 600 kr. för statk:rr-
lar, men mottogs mecl motvilja av arbetsgivarna och fick under
åren I 904 och 1905 flera str:ejker tiil följd, strejker, som för a.rbe-
ta"rna ijverirnr,udta-et leclde till negativt r.esultat.

vid kongressen i Eslriv 190b antogs ett förslag tilr liineavtal
ar l'öljande innehail:

Statare: en kontant lön rav 250 kr., 1,400 kg. spannmåI (g00
hg. råg, 600 kg. korn, 1,600 sträckfamnar p,otatis, bränsle tili etl
viirde ar' 50 kr., 3 liter sötmjölk, 5 1iter skummacl dagligen, husrunr
och hagtont. Summa 600 kr. Sålunclra, projekteracles en stegring
mecl cirka 200 kr. seclan 1895.

Samticligt begärcles för marrliga daglönare pr dag om sonr_
maren kr. 2:25 och l: 75 om vintern. Kvinnliga, resp. kr. 1: 50 ocir
1: 25 . ogifta clrängar 300 kr. k.ntant samt 'ivre. Den ordinarie
arbetsstriclen föreslogs till ett maximum av 9 timmar 1 okt-1
mra,rs, 10 timmar 1 mars-l okt., mellan 6 f. m. och €i e. m. med
llimpliga målticlsraster. 5 friclagar begärdes årligen, clärav 1 rnai
.rt'h -l lorgdagarl

I fråga om mjcilkning föreslogs lioljande priser pr ko och må_
n,ad.: r'iil mjölkning 2 gånger clagligen kr. 1:25, c1å antalet kor var
l0 å 15, vilket sk'lle vara clet högsta tillåtna pr mj,ölkerska. vid
mjolkning 3 gånger rlagligen skulle priset höjas med rrtterligrrrc
10 ore.

I borjan 
- och lijr ör'rigt nästan uncler hel,a, sin tillvaro _

hade förbunclet rätt stora svårigheter att övervinna. särskilt om
man tar i betraktande, ,.tt även en god part av arbetar'a stocl oför-
stående gent emot rörelsen. arbetsgivarna var på grund av att
föreningarn,a, leclcles i socialistisk ancla, avogt stämda mot dem, så
att {ötbundet hade mycket arbete med att fred,a föreningsrätten.
For.hållandet mellan parterna, allte{tersom arbetarna, i tro på or-
ganisationens styr'ftn och makt, lät vederböran,cle veta sin vil j.rs
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mcning, tillspetsacles. Strejher utbröt. [ializisk arbetskraft iin-
p'clteracles. lVlzrn lian j.. rLllena-ct erinra,orn strjcleir vicl Odels-
berga, Hamm,rrsj'ii och RåLeli;r-- rrlla tre giirclarna iigrla al, lianr-
mirrherre Kennecll' 

- 
i Kristiranst'acls län. Här brakade tlet liist

på våren 1907 (clen 2 april). åtfitljt av vräkningar och aniira tra-
liasselier, som enc.last haft sitt fullt värdiga, motstvck,e 1867-
1869 i Maimöhus län. Sommia,reu för{löt åndocli reiativt lugut.
ii,ncla till den 28 augusti, clå e{ter fllera varningar till jor:dägarna

arbetarna" i norr'ästra Skåne tvungos ut på en aktion for battre
ler,naclsvillkor och kollektiviavtal. Det var clen största stricl. som

fiirekommit inom lantarbetarefncket i nyare tid. och giclc unrlel
cle n alhnänna benämningen: ,qkijrclestrejken i Skånr:.

BOljeslagen clärar- fömummos över helzr lanclet. IIen i pt'es-

sen. som på borg:r,rsiclan där man var {ullkomli.gt friiri vettet, ficli
clcck lionflihten .stijrre proportioner, äir den hacle i verkligheten -.
och gorl-sägarnas oliirstiinil och haistarrighet var häpnaclsväckancle.
ehuru cie ciarracle lör stlejkens foljder. "Nei. vi kunna icke gå
in på kontrahtsenliga iiverenskommelser. som icke ha stöd i .svensli

lag". skriacles hi;gt i skyn. "De importeracle galizierna utftjla sitt
arbete ganska gott or:h til1 niista år {å vi bereilia oss att inlörskriva
lllera." Itrn a\- de viirsta var disponenten Petrus Oi-.son llå
Spannarps grircl. som i en intervju til1 cl;rnsha "Politihen" bl. a.
g,jorde Ilöiiande clråpliga rLttalancle:

C)lsson: Ja, ni har pir senaste tiden lått många såldcles goda lag:rr
i Danmarli. sedrrn r'ånstern kon lili makten. Ni har t. ex. clen diii. p r..1,-
g e 1 I a, g e n. 1)et hör ju till de sakcr. trögern icke kan gcnornföra. lirjl
clet r'änstern skuile komma att l<a1la clet odetnokratiskt. Den soltens
gocl:l la.gar får ett la.nd i'örst uär' r.tln.qterrr har mnliterr. (l)

Jourtalisten: Likvä1 är prygellagen just inte populiir hos nss.
C)lsson: Intc! Då är clotta ett fcl hos ert 1o1]<. tr'iir rlen ä,r er nrvi.-

ket bra lng.

Iln sådnn rran mecl slikt tilnkesiitt gä1lc1e blancl sina likar i
Luggurlcle för att vala cljupt religiös och ]ran gjorcle sannerligen in-
genting fr;r att förbättra qt;illnin,gen. I)et avta1, som iintligen e{ter
lllertlalcliga unclerhancllings{ör-.ök träfiades clen 28 oktober samrra
år och unc-lertecknacles av bl. a. -.tatens förlikningsmian. över_ctelöjt-
nalt Berger, siimt förtroenc'l,emannen Albin Hansson, var emellertiiL
gmndläggancle fiir avtalsprincipen inom jorclarbetet, icke allenast i
Skrine. utan river hela lanriet.
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. Avtalet i {råga besttimmer den kontanta lönen för statkarl,,r
tiil 300 kr.; 1,020 kg. råg, 180 kg. korn, 10 hl. p,otatis eller 1,2t)0

;träckmeter potatisland, 20 hl. stenkoi och 2 lass risbränsie eller
25 hi. stenkol, 3 liter söt mjolk dagligen, bostacl och hage.

Daglön,arens betalning bestämdes att utgå med 25 öre pr timme
året runt, och dessutom, om han hacle bostad. i s. k. ilagsverks-
stuga, fri vedbrancl till husbehov jämte åtskiliiga andra smärre frji-
miner.

Arbetsticlen under månailerna mars till och mecl ,oktober skulle
utgöra 10 timmrar clagligen. november och februari 9 timmar, c1ec.

och januari 8t/, timm.ar. Övertic-t beräknas ej, Iörrän arbetet föi
dagen pågått 10 timmar.

Några större kouflikter har irke, seclan tlenna stricl pil basr:l
ar' ömsesicliga eftergifter avblåstes, ägt rum inom j,orclbruket i Sirfi-
ne, om man undantar torparvräkningarna lid Tr,o11e-Ljungbl- i
mars 1909. soni tillkom på ilen gruncl, att greve 'Wachtmeister våg-
rnde träcla i unclerhandling med :rrbetiarnas fackförenirg.

Mellersfa Sverges lalrtarbetarelörbund.

När ciet Skånska lantarbetareförbunclet bilda,des, lastsiogs, så-
som vi reclan sett av cless grunclregJ.er. att organisratioren snarast
möjligt skulle utviclgas till att omfatta hela lanilet. Detta beslut
unclerstrtiks )'tterligare iLen 30 clecember 1906. clå vid kongressr,,ir
i Eskilstuna clet mellansl.enska förbunclet fastståilde -oina grunil-
lrinciper. vilka lla,stslår rörel,sens uppgi{t tiII:

att inom sig ,sammansluta lantarb,btarofackför,elingarna för att rnecl
rleri styrka, soilr en kraftig, enhetlig orgauisation givcr, rrär'na sina mecl-
lemmars fackliga och ekonomiska intressen;

att meil de medel, som står tilI burls, verkrr för en genomg,ripande
skydtlslagstiftning och lagstaclgad rnaximalarbetsdag;

att arbeta ör avskaffanctret av allt sönclag.s- och övertidsarbete, som
ej för'jordibrukets rationelia skötsel är nödvändigt;

att verlia för, att allt ör.ertidsarbete (som ej utan olägenhet krrn
inståilas) må ar. arbetsgivaren med särskild betalning ersättas i enlighet
meil av förbundsstyrels'en fastställd taxa;

att arbeta för avliaffanrlet .av nu gällande tjånstehjonsstadga och in-
förande av mera motlelna ar-löningsformer;

att genom bildandet av understöclskas.sor för olika äntlamål beretia
medlemmarna ett skvdd vid arbetslöshet, sjukrlom o. d., samt

,+11
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ritt uppsätta avdelningar av förburalet på platsel, där såclana ej

fins, mcn dår lörutsättningar där-till gives.

Det mellansvenska forbunclet utvecklade sig m;rghgf 1651;1.

Starka krafter clrev clet framåt. 1907 utkom första delen av TI. F.
Spta;hs omväh'ancle arbete "Lantarbetarefrå,gan",,som åstailkom,
att lantarbetarespörsmålet på en gång blev aktueilt över hela lan-
rlel. l\fen slrrrkasl puverka,les Mellan-Sverge. där Spak hade sin

borgerliga verksamhet. Sarskilt i Söclermaniand 'och Yästmanlanil
fick rörelsen ti1l {oljd av clessa omstäncligheter, jämte industriar-
betarnas hraftiga ingripanile, ett oerhört uppsving på relativt ro'-t
t icl.

Några mera bet-vclande konflikter. om man unclrantar Abf i
Gestriklanc'l, clilr strejk 

- 
clock av ganska. kort varaktighet -

uppstocl samticligt meil ilen stora Skånekonflikten, hade icke för-
bunclet {rör.rän 1908, när lönerörelser igångsattes vitl de stora bo-

lags,domänerna SiluLt-una och Surahammar i Västmanlancl. Men

nu hade lantarbetsgivarna. -qår'ä1 här som raulorstäcles i landet, or-
ganiserat sig, ett riksftirbuncl h:rcle bilclats, vaclan man i förväg vän-
tacle, att h,ampen skrille bli hårc1 

- 
och särskilt på sistnämnrla

stiille biev även striclet] seg. Galizier anska{failes över Danmark.
Men ciel mrirliliga irrlrällarle.;rtl c:lessa.',i,.l lraml<omsterr gjorrlc go-

mensam siali rned cle st,rejkancle.

Statens fiörlikningsman, råtlman Allarr Ceclerberg, träc1ile om-

sicler emellan och ett avtal upprättac1es, undertecknat av bl.-a. irr-

betsgivarnas ombualsman Currrr Ekman och förtroendemannen fi;r
l{ellersta Sverges Lantarbetareftirbuncl C. A. Svedberg. Det upp-
tar. att föreningsrättel a båda siclor skulle lämnas okränkt,,samt trtt
clen'orclinarie ia.rbetstiden {ör lantbruksarbetare och skogsarbetare

skulLe utgöra 59 timmar i veckan 1 trlril-30 september, 54 timmar
mars och oktober, 51 timmar februari och november 'och 48 timmar
rlecember och janu,ari. För smecler, slöjilare och mjö1nare sattes ar-

betsticlen tiil 59 timmar i veckan iiret orn.

\rnrje dagsverke betalacles enligt avtalet efter fuljancle taxa:

Ti11 jortlbruks,rrbetare (c1zrglönarc) :

uncler tiilen 1 april t. o. m. 30 sept. ..kt. 2:25
,, 1, 1 okt. ,, 31 mars ,, 7: -tb

he,a årer ll11 :::1"llllli'l kr 2:25
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tiil 'skogsarbetare:
under ticlen I april t. o. m. 30 sept. ' ' kr' 2: 3ir

,, ,, I okt. ,, 31 mials ' 1:85

ti1l sltijdare:

under ticlen I april t. o. rn. 30 sept. " kr' 2:80

:, ,. I okt. ,, 31 mars ' 2:30

till smed:

uncler tiilen 1 aprii t. o. m. 30 'sept. " kr' 3:10

!, 1, 1 okt. ,, 31 mars . 2: tjO

De båc1a förbunden. ,såväl skårska lantarbetarförbundet som

d,et m,ellansYensha, inbianclades fram till 1910 i ytterligare några

kon{likter, fastiin av minclre omfattning. De nämncla har tilldra-
git ,s,ig stor ,och allmän uppmälksamhet och har varit ile ,störst'r.

som hittills {öreh,ommit. Arbetsneclläggelsen på lanilsbl'gden un-

,der ,storstrejken, vartill vi senale komm:et, kan ioke ens tillnärmel-

seviLs tillmätars så stor ;befurdelse ,sorn skcirdestrejkerna i Skåne ocJr

Västrmanland. De anförda 
'tdragen 

ur veilerbörliga'avtal ger en

fullt til1förlitug och ,historiskt riktig inblick i rörelsen och

i lantarbeta,rnas levnaclsvillk'or.

om man betänker. att mecleh'ärdet ar' lön ,och ,stat under åren

1905 och 1906. e1ler efter rörelsens tllkomst, stigit ti11 resp. 527

och 562 kr. för ratt under 190? och 1908 springa upp till närmare

5?5 r_rch 580, så kan m.an icke undgå att clraga clen slutsatsen. att

lantarbetanörelsen i icke ringa mån biclrragit ti]l de förbättrnde

villkoren.

Def norrländsha förbundet.

I)en unga lantarbetarriirelsen i södra och rnellersta ilelarna 'rr'

lanclet hyste en tid ganska st'or:r, förhoppningar, att såviil ilet norr-

länrlsha,skogs- och lantarb'etarefö,ribundet liksom'rjr.c,r Dalarnas

småb,onde- och skogsarbeta,refijrbuncl, skulle vara villiga att uppgå

i lantarbetarnas planerade riksorganisation, och Yicl kongressen i
Norrhöping 190? (fi;r vilken redogöres 1ängre fram) var ärren nott-

länningama representerade geu,om sin dåvarancle förtroencleman C.

O. Johansson i llernösan11. Men sedermera vjsade clet sig, att smii-
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bond.e-, skog,s- oc,h lantar'betarelörbunclen i norr icdie var rtilligla att
mec|,erlia till en gemensam sammanslutning. I)en norrlänclska 1ii-

relsen h,ade för övrigt en mera borgerligt railikal läggning, då cliir-

em,ot lantarbetareförbunclen i slil- och mellan-Sverge var sociaiis-

tiskt fargade.

Det norrlänilska plogrammet, sorn ta,stställdes vicl honstitte-
ra,ride rn,öte mecl \räste'rnorrlancls iäns lantarbetareför:buncl i So'llef-

teå cl. 3 rror,. 1906, pekacle på "åtskilliga anmä,rkningsvärda refor'nr-

lirav". så,som Spak uttrycker sig i "Lantarbetarefrågan", i jämllii-

reLse mecl cie båcla s}'clliga {örbundens reformproglam. De {joltorr
punkterna fastställcle lörbunclets uppgift tiil:

att sarnrnausluta allzi, lantarbetare inonr Väs,ternorrlancls Iän.och 'l'rcl;r,

Åugermanåh.ens floclområtle, såsorn böndcr, torpare, arl cndatorer', jord-

bruks- och skogsarbettrrc samt drängar, i ett gemensamt för'burid, för att
geilom rletta skydda sina egna, intresseil och söka ernå förbättringar i sina,

vilikor. Även kvinnliga arbeterslior kart, orn lokala,vdelningen så be.slu-

tar, I'irina inträrle i orgarrisationen, sedan r.isat blivit, att clet för sammal-

slutningen orir kvinniiga arbetetskorna sjåh'a är av behovet påkailat:
att söka bilda aYdelningar irrom socknar, dår 'sritlana icke iins snrnt

se till att alla lokaltrvclelningar blir anslutna till det gemelsarnma iiin-s-

{örbunilet;
att i största möjligtr utsträckninpi söka. motar'beta entreprenatl- och

nedpr:essningssystemgt och t1ärmed sammanhänganilc omståndighetcr:
att söka reglera arbetslönerna .så, trtt cle motst'arar rrad rättYisa oclr

rraturiiga levnaclsJrehov kråver ;

att uppråtta stritistik över alla lantarbetare inom länet eller ilet
områctre. förbunelet omfattar. samt ör'er tleras arlretsförhtilianden. arbets-

{örtjänst och ievnadsförhållantien ;

trtt r.erka för ar',skaffande av sönclags- ocl-r öve'r'titlsarbclc, så ltiugt
detta är möjligtr

att anvisa arbete irt arbetslösa mediemmar. då -qåclant står tr,tt {irrrra;
a,tt underhålL'l förbindelsc med övriga arhetaleorganisationer samt,

om trvtleiningalna. gellol]t ornröstning så besluttrr, irrgå i LanrlsolgärliDtl-
tionen;

Itt liraltigt r-erka Iör medlcrnmar.!as höjancle i intellektuellt och

ruoraliskt fiinseende, clels genon anskaftäucle av r-aldlingsbibiiotek, tle]s

rneclels anordnancle ar' liöreläsnirlgal rrt. m. sarnt för ör.rigt omvända all:-r,

ti1l bortls ståentle meclel för cletta syfternål;
att r-erka för uppriittalile av förliknings- och skiljenämnder för bi-

läggande av tvister arbetsgivale och arbctstagare emellan;
att genom mech.erkan till bildande ar. koop'erilti','a föreningar blanrl

rnedlemrnarna r.erka för att levrradskostnadema, för des.str rnåtte kuurra i
största möjliga utsträckniug lecluccras;

att sedan behovet ar- ett lantarbcta ref ör'buncl f'ör hcla Norrl;uril
r-unnit erkänsla å de flestl. orter inorn tlenn.il. lanrls,ilel och ett så,dant b,il-
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dats. länsför'bundet anslutcr sig till detta, liksom ock länsförl:unclet kraf-
tigt bör bidraga tiil denna tankes realiselande;

att krattigt stödja såväl den iagstiftning, som avser a,tt värna ,let
sjäIväganile bonclestånderts besutcrrhet och att unalerliittä möjligbet,erna lör
obcncdlacle att för'r'är'r-a egla jorclbruk. sorn ock aiia strärranden i ör-rigt,
r-ilka, går ut på jorcll:rtktrreklassens höjnhde och jordbruksnäringens ut-
r t', kling I

trtt rrbetir, i.ör bättre bostadsförhrillanden. -s-v*nnerlignst åt skogs-
nrbetare.

Yicl llörbunclskougressen i Sollef teå 1908 beslöts att antagn

rrarinet "Norrlancls skog.r- och lantarbetaleförbunil". Sedermela,
eller vicl konstiuerancle kongress i Soliefteå 3-5 januari 1909, har
liilrbunclet, seclan clet associerat sig mecl "(Jre Dalarnia's små.bonale-

och skogsarbetarförbund", sLrrlr bildacle-c i Mora .l 907, antagit namn,:t
"Sverges småbrukare- ooh shogsarbetareförbuncl". Förbunclet hacle

i veckotidningen "N-ya Norrlancl", som clå utgav-s från Hernösand,
sitt officiella organ.

Yncl .rör i11'gi{tern,:i till "Sr,erges små.bruliare- och -skogsar-
lietarefiirbuncl". utgingo cless'a mecl 60 öre pr miinacl och rnecllen,

meiL unclantag a\::
' a) {ör alla kr.innligrr. medlerlmar sanit rnarrlig necllcn ör'er 60 år',

r,illia betnla hah- avgift:
b) för medlcmmar, som hur.udstrkliga.st sysseisättcr s)g med joril-

brukstrrbete och blott i urrclantagsfall arbetar i skogalntr, betrlas lilialc-
rles halv avgift;

c) nctllern, r'ilken f_vllt 60 år' cich tillhört för'bunilet i 10 ltri var:tnttrir
{öljande år. l:efrias frrin :rlla trvgifter.

i,Iccllemrna'-, vilha eniigt bestämmelsen i punkt b erläggcr halr' ar--

gift, karr crl-rålla uncler.st,ijd ur fijrbundets jord.brukslond lör 'arrordrandc
av lantmannadagar'. småbrukarckursel, ladugå,rrlskurser ellcr på aunat
nnclerstörl vid strejk eller lockout. l)essn mecllenrrtar' är ej hel1er skyltliea
c'rläggn niigra extra avgifter till {örbunclet.

"Alla förbundets mecllemmar iir", heter clet i ett meclclelanrle

i "N--va Norrlancl" från förtroentlenannen, "clvillliorligeir skyliliga
att under lionflikter iakttaga soliclaritetens bud. Genorrr clessa be-

stä.mmelse,r kan iiven jorclbrukare. sorn icke cJirekt 'sys-*lar mecl bo-
lagsarbete, ingå clch tillvarataga sina intressen genom {iirbunc1et".

"Sverges småbrukare- och skogsaribet:rreförbunr1" :rrbetacle i'itl
rlenna ticl mera i det tysta. I någr:r mera omfattanile stricler. ,tni

man untlantar clen vicl [iraninge. har tlet icke varit invec]<lat. Blarld
mera anmä,rkningsr'årc1a beslut må iiock nämnas clet uttalancle, sorrl

.rrjorcles vicl Sollc{teåliongressen 1909, 11är det heter:
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"Ombud för "Övre Dalarnas småbonde- och 'skogsarbetarför'bunil"
samt "Norrlanils skogs- och lantarbetarförtrunil", samlade til1 kongress i
Sollefteå den 3-5 januari, har behanillat frågan om skogs- och flottnings-
arhetarnas bostäder vid ;rrbetsplatserna.

ombu'clen lrar 'en på personlig erfarenhe;L gruri'dail känneclorn om huru

arbetare vid fiottriing tvinga.s att tiilbringa natten å den frusna marken

utan något som helst skydcl mot neclerbörd och kyla, ,eller, vicl såväI flott-
ningar som arrbeten i skogarna under vintrarna, inhysas i dragiga, osunda

kojor clår hetta och rök ,om några timmar eftertråicles av isanile kyla,

varigenom åven alen friskaste månniska sl'utligen 'dukar under för lung-
sjukdomar ooh reumatiska åkommor.

trIed anledning a\I ttressa lör skogs- och .tlottningsarbetale olidliga
{örhållanctren förständigar kong,r,esse1] styrel.sen för "sverges småbrukare-

och skogsarbetarförbunii" .att vid kommande lönerörelser söka genom-

riva bestämmelser, v'arigenon b'olagen ikläd'er 'sig 'sk;'lclighet att för 'sinl
skogsarbetare uppföra rök- och dragfria boståder rnecl vatterrtåta tak, or-

tlentligt muracl spis och fönster till miilst en tionclel .av golvytan, och bör
ifråga o,m bostäder vid. ,större ar-verkningar och vid flottletlerna ilärjämtc
tiilkomma goh- och mellantak.

Kongressen beslutar än vidare ntt ingå. till arbetarepartiets rihsdags-

grupp med begärail, att clen redan vicl inncvaranclc tirs riksdag r.ä,cker

rnoti.on i ovannåmnda ,slrfte."

Lanclshör'ctring J. Wiclön, som a\r egerl erlarerriret känd.e skogs"

arb etarnas clåliga b o stacls f ijrhå1lran den. men även uppmärksamgj olts

darpå av kongressen, motioneracle i ämnet vicl 1909 års rikstlag.

Båcla kamrarna biföllo 'också motionen efter jamkning och samm&n-

jämkning. T juni 1912 fick Kommerskoiiegium i uppclrag att verh-

stäIla en utre,dning i cletta hånseenile, och i okt. 1916 lade social-

-.rtyrelsen ett omfatt,ancle betänkancle på borclet, innefattancle ats'kil-

iig,a rätt beaktansvärcla reformkrav, som över huvucl taget änrru

icke nått 1ängre än på palperet.

Lantarbefarehonlerensen i Norrköping.

I-,antarbetarförbunclen hade hilti11s verkat separ'at, utan något

enancle samb,ancl, men till dten ? juli 190? r'ar inbjudlan ut{ärdad

till konllerens i Norrköping, for att besluta" om bildanilet'av ett

svenskt lantarbetarförbuncl. Initiativet till l<onferensen hacle ta.qits

a,v "Mellersta Sverges tantarbetar{örbunil" och "Skånska lantarbe-

tarförbunclet". Tjugusex ombud, representeranile "Mellersta Sver-

SCS", "Skånslia" och "Viiste.rnorrlancls 1äns Iantarbetarförbunil"
samt Östergiitlnnds. Gävie och Örebro läns partidistrikt, haile in-
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llu*nit 
-r 
jg. Liiuclsorganisatione. reprJsente"acles av an.lrakammar.rs rL*vararr,le larmun Herm,rL rrindqvisl, som omc-

'd'eibart efter honferense's iippnancre mecldeia,cle, att maninom Lanclsselrretariatet hyste ett synnerligen livlig"t ir,_tresse fc;r la'tarLetarrörelse'. Tararien önska,de, att konferen_
sens beslut måtte bli så positi'a som möjligt och herst utmvnna iåtgårder för åvägabringancle av ett .".".it turrturt .tu.iirt ooa,
meil. i sinom ti,c1, a'sl.t.ing lill Landsorganisationen. senare vir-1konferense' eriracle herr L. om, att r:ancrsorganisationen besrutatatt räkna lantarbetarna som rralvt 'Lretalancle meclrommar. Kontin-
genten för'industrirarbetarna 

'ar 10 öre pr månacl 
- 

ailtså 5 tirc:
[ör la rrl arl-rei a rrr a .

Efter e' särc1eles 
'ttömma.nde 

pri'cipdebatt, varuncler ombudr:'
från skilcia 'orter även lämnacle redogörelse för lantarbetarrörersens
utveckling inom clistrikten och utsikter för framtiden, överlämnatles
frågan om ett svenskt lantarbetaro{ör}unds bilclande till ett redali_
tio'sutskott' som senare på clage' framlämnacle förslag tiil stadgarftu saenshn' la,tarbetarförbund,et. Stadgarna genomgicks och god-
käncles prelimiirärt efter någr,a smiirre änclringar.

Sedan ett orga'isationsutskott. som shuile sammankalla till
k-onstituer.anrie kongress lifilh'alrle ir., på 5 personer tilisatts, av_
sIöts konfercrcen 

- 
och cliirrnecr va,r gruncren ragcl {ör nya organi-

salionsformer. på.r,ilha m'a' hoppac'les m'cket, inte minsi ute bra'{lokalfiire'inga*a. Men cret 
'isacle 

.ig inom kort att sangvinismer
tagit alltfiir omfattancle f'rmer. nen inre stabilitet, pzr vilken arlt
beror. saknacle's över huvucr ta,get. Mi,s,srä,kningar kom, den en,-r
efter clen an,tlra. och ilärme,cl oc,kså mis,snöjet, sorn med ti,den neci_
stiirtacl,e clen ung,r organisati,onen i .qrus ,och spillror.

lre' ,det är ett kirpitel till vilket r"i ko,mmer i nästa avclef ing
rri sa'rnrna gång också 

'ågra ra.cler skall ägnas clen renäs,s,an-q.
som uucler {rirhållancleilas påtrrrchning lreg;,nt gripa även de käur_
pancle proletärema. på 1anc1_sbr.gden.

(tr'orts.)
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LEDEBOUR.PROCESSENS FJASKO

Telegrafen har nyss burit ut budskapet om Georg Ledebours
frikännan'cle i rlet mot honom väckta uppr,orsmålet för hans del-
tagande i händelserna i Berlin i januari. D,omsutslaget, avkunnat
efter månaclers längelselliua. .[ör den gamle tappre .evoltrtionärerr,
kommenteras i Leipziger volkzeitung med fr;ljande orienterande
f ramställnirrg av hela llrocessen:

Ledeb,our-processen har givit till resultat raka mots,atsen tiil
vail den bort ge enligt der,as föriaoppning *om brottsligt frambesvor
clen. D'en var ju inte b'ara ritrrtad mot mannen, leclaren; den skulle
ju i själva verket i Ledebour träffa i cless innersta hela det revr-
lutionära proletariatets rörelse, skuile framställa cletta proletariat
som orsaken till med,borga,rkriget, s,om clen gemena, blodtorstiga
massan ocli så befria regeringen från en ödescliger motstånd,are.

Det gick annorlunila. Ledebour och mecl honom clet rev,olu-
tionära proletariatets sak har utan vank stått provet inför Themis'
våg. Men över regeringen Ebert-Scheiileman l^ttar clen clom avkun-
nats, som den själv ville berecla m,otstånclaren. I_)en har fångats
i sina egna snaror.

Ty pr'ocessen har till ful1 eviclens visat upp, att regerilgen
Ebert-scheidemann ensam m,ecl f utl aasi,kt pro,uoceracle c1e blocliga
händelser i januari, som flOtjde på besättandet av Berlins tidnings-
kvarter. Det var en regeringsprovohatör. som ilen 5 j,anuari upir-
lorclraile massan att besätta ticlnlngarna. och regeringsprovokatö-
rer var d.et, som uppmuntracle besättningarla att bå1la. ut och
-.kaffade dem livsmodel oeh amrnunition. Det r,ar slutligen mod-
lemm,ar av själva r,egeringen. som på alla sätt fc;rhalade de for-
h,an'dlingar,, viLka uncler Leclebours ledning förcles melia.n clem oc\
de revolutio.nära angelende tidningarnas frigivancle; som viclare på
en militärkamarillas befallning från m,orgon tilI kväil änilrad.e siira
krav och s,om ,slutligen mitt unil,er des,sa forhra,ncliingar rn,eil anvä;r-
rl'an,cle av cle fasansväckanile tekniska krigsvapnen storma,de tid-
ningsbyggna.clerua, och lat häkta Ledebour. Utan häktningfsorcler,
utan rätt och laglighet företogs clenna hiiktning av solclat-,r.
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staclskommendant'en Kla.wunde, till vilken Lecleb,our fördes, för-
klara.le sjalv att han inte visste anlecrningen till häktningen. oclr
.l'ock blev rreilebour ej frigiven. Ty hr anton Fischer, Berlius
förre stadskommendant, Ieclaren för clenna militärkamarillra, s,lr'
rreclebo'ur till{rågacle meil vacl riitt man kvariröIl ho'om. förklar,aile
cyniskt: "Med den starkares rätil',

Seilran Ledebour nu en gång häktats, måste en anklageise
m'ot h,onom konstrueras. Och så t,og man sig fOr att beskylla
honom h^ varit orsaken tilI besättandet a' ticrningsfriretagen,
bildat beväpnade rband och uppfi.rdrat massorna till våldsamhetr:r.

ÅIdrig har' clet väl gj,orts så svårt fiir en anklagacl att be'isa
sin oskulcl, aldrig har väI en ilomstol så öppet tagit parti till clen
anklaga,des nackdel ;srom i Ledebour-plrocessen. Man säger inte {,:r
mycket' om man påstår, att ilenna domstol 

- 
väI att mär.ka,, icire

de tol' ed,svurna, utan cle tre statscl,omarna 
- 

fullstiincligt förnecl-
ra.de sig till regeringens hantlarlgrare.

Ty hur skall man annars frirklara, att all' försvarsarlvohiatcr-
nas iirlagor, som skulle uppenbara ile r-erklig,r gruniler'a tiil
Ledebours haktning och intrigsp,elet mot h,onom! melr clärmecl
ocliså samtidigt regeringens manipulationol, ,av 'cl'mstolen väg-
rades ulrptaga'de sås'om oai,il,kr,mttr,and,e. Minister Hei'e (leiiancle
högersociaiirst) agde "hlara Levi,s" p,zl Lederr,ours ,skulil. D.t va.r clå
reclan clet mycket underligt att minister Heine ej av allmän,e
:ihiagaren inkallacles som ilennes huv'dvittne; man måste ju doch
av ha's vttrancle anta, att han vore i stånil att fullt klarlåg*=a
Ledebours skuld. Men det hände inte; arlmärne åkragaren ak-
tade sig n,oga att åberopa sig på Heine. Dock clet kom ännu
pryclligare s.aher. När försvars,advokaterna i anleclning ,a,v Heines
yttrancle krävd,e att h,an skulle ink,alla,s för att eclligt styrka sina
påståenclen i'för rätter och {örebri'ga bevisni'g, blev iletta krav
avslaget 

- 
sont' ouiclkom,marzde. Äklagaren liaile velat se r:e,rle-

bours sk'Ic1 clokumenteracl 'särskiit i ett e'Iigt 1råståenr1e av st.r-
Ilerlins revolutionära leclnirg forfattat uppro,p, s,om Trrisfods ha
författats uniler Lecleb,ours medverkan. Försvaret här,,clacle. att
detta flörmenta upprop förllattats av minister Lancisberg (hc,ger_
socialist) och att clenne ,clärför klr'c'le €ie noggranna uppl;rsni'gar
angående cletta skuicldokument. R:itten avslog mi'ister La,ncls-
bergs inkallande som vittne 

- 
såxnn oaid,koryrnancle.

Ällileles uppenbart olagiigt 'ar 
.",'idare rä,ttens fr;rhållancle

vicl hiirandet av vittnet Fischer. När rämrigen .lennes vitt.es,nrål

{1rt
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Lrorjaile irli pirrsamt fiir honon och fiir regerirge', kom åhlagaren
honom till hjalp r'ec'l i'viincl'ingen, att han r.ore väl ämbet,sma'
och må'-cte for sitt vittnesmål ha tillståncI ar' -sina överorclnacle
rr)rnaligheter. Fisoher förklarircle härpri. att har' stocle ,i rihsftir'-
svarsministeriets tjiilst, men u'ille inte cnge rtacl post lt,ctn, diir be-
kkictd,e. "Detta yar :r'.g fiir riitte' lör att hos regeringen {råga,
lrnrnr.icla, tillstårrdet gar,s. r-il1iet sjiihlilwt J'iiruiigradtes. Detta
rättens fiirllaranr]e iunehar ett lh,grrurt lagbrott. T1,- lagen forclrar
lrrmflör allt att ett vittlp n{,gir Rnger. sitt r.rlie. Om vittnet
Fisclier vägrarl.e rletta. så Lacle r|itteu måst t',,ingir honom att sii,ga
clct. lfeu clen liunde e,j til] trans {rircle1 rurtr .urn horrstateret, att
lrarr vore ri mL,e15tnarr.

På cletta och a'dra ,siitt fiir',cökte rritte' att omöjliggöra ftir
clen anklagacle att be'isra sil oslir-rlcl. Men rniiclan 'ar fölgär,e,s.
Tl. s,i niir som 1å r-ittnet Thiessenhausen: sorn uncler processens
lopp avslöjacles sonr gerrnen rncneclare ocl regeringsprovo,katör.
fijrklar,atle alla vittnena. 'att T,eclcbour inte begått en enda a-u' cle

hoirom tilh'itade lionLrletrr hurrrllilgrrmrL, att -stl.rshilt just han mot
nas,rornas vi1,ia. r.i1ka llorrlat ett riipnat irgriancle. manat till lugn.

Sri Ller. metl vittncl -.tr.rkt ,ohtillbarheten i åtalet. Men ai1-
uriirne ålilagarel. sorn llijre vittrresntilens avgivancle fc;rklarat. att
<1et komrne arr ,c'cl:Lst lå cless'a och att clc skulle b,evisa ilen ankla-
gacles skuld, han liimnacle clem pli,t.rligt fullstrircligt utan ar-seende
och sölite linna T,eclebours sliu111 enclast i cl,ennes försvarstal vid
l)roce'sselr-{ liiirjarr. Hi'ir hacle Lc,clebour ju fiirklarat. att jran liile
stiirtir regeringcl. r-ilhet enligt gamla lagen 'al högforriicleri. men
tle' lage' var ju .u. rr-shaffacl! Till sist sökte åklagareu klala
-rig nie,cl att T,. si)ht -ckriimrna jurl-n metl bolsjevikskräck.

I{en julyri l:it jnte pår.erlia sig av detta ålilagarens {örtr.ir,-
lac1e rneclel. liit inte rrr- niigut stämlin!'sm,alieri eller någon hets
fr;ra sig Irå' r'iitte's r"iig. Fri iiir'narle Leclebour råttssale', men
hvrrl satt clijmcl reEcrilgen Mrert-scheiclemann. I)e.ss intrigmalieri,
r'less shulcl till flet utgjutnrt lroletärbloclet. cless förräcleri rnot
arbetarlilasser \iar k1arln.gcla. I)en r.ar tlen r,erliiige anlilagarle.
shr-1clige oc'Lr cliimde.
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Martin Andersen-Nexö

I:u{ten v:rl tuug i }iongriissalen rich svår att anclas. Det var
{örclenskull mecl en liii.usl.r av iö.,.liiflrt gliiiije vi satte oss opp i en
bil, nrigra svii.nslia och clanslia kamrater., för att kusha ut till Jur-
gårclen. I iien r-ackra uatLrre' uirclel Ju'grirtlc's l*mnrigr ekar liora
samtalet i fiocl. Dc danskir gästeln:r förcliilvade ingaiuncla ilet rf iil,:.
rl.'amännen har för spiritualitet. Humorn fliiclacle i uppslrr|pet
gonrvl.

Sr-i kom samtr.rlet irelt u!ör.rn,,rlrrt irr på \rexö. Jörgensen hrrile
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sagt mej. att r'ännen Nexö {1illc1e 50 år clen 2{i juni. Jag uttalade
min Iörun,clrau.

A. rlet l-riir,jar',rll1 gni rrr'lr:ir'. sarle Nerö o,'h 1,ekr'1e pi hr':-

rct vicl tinningarna. Men jag har ju ochså slitit rätt ont i mina cirlr
].intla i{rån barnclomeu.

- 
Rerätta rrrigot on dej sjelv och om din ltarnclom. \rj -,'et,

sirarn till sägancles, så litet'rrär i Sr'ärge om ditt liv.

- 
A. iLet är inget att tala. om. En liten byting, som sprang orrr-.

kring som al]a an,ilra. kanske litet :mer vaken bara. Fcidd clen fjärde i
orclningen ar. 11 syskon i Christianshamn, ett av Köp,enhamns al-
brlrrkvrrrter. Far miir r',,r slerrhuggare 

- 
hrrl li r dOrl nu. nron mrn

mor Lever or:h är 75 år. Tidigt {ick jag jälpa till att ska{fa bröil
åt clen storii familjerr. jag såicle ti'clningar, jrilpte min far i sterr-
brottet och pa,ssade rriin,a yngre syskon.

- 
Matl 1121 -sagt att ilu iir Bornholmare?

- 
I)å låcle juger: man oc,h talar sant. Min far fl;'ttade tiil

IlornhoLm. när jag var 8 år lörst. Hiir satte man mej att vakta kor,
till-s jsg sl<ulle korif irmeras. Det var 1iör övrigt min liäriigaste tid.
Jag kom i direkt kontaht med en skön natur och s'amlacle rnine
b:ista intrl'ck, som sedal I'ormacle sej i alikt. tillsamm.ns med in-
trycken friln arbetarkvarteren och min egen erfarenhet av arbete;s
mtidor.

- 
I)r'L htrr såiedes varit i stark kontakt mecl hroppsarbetet?

- 
Jo, strax ellter konfirmationen kom jag ut och tjänaile ett

år lrzi en bornholmsk bondgåriL. sed,an i skomakarlära i ir1/=

år, var clärpå murarhantlangare i ett irr. llncler ilenna siste
ti'il vaknacle min klassm:eclvetenhet. jälpt ett gott stycke på vägrn
av en t).sh arbetsknmrat. som varhängiven anhängare av Inti.r-
nationalen. ,la. så clrev mej liingtan att uträtta något fiJr prole{;ir-
riatet att bi1cla mej ,sjä1v. 'och ia,g gick så igenom Askovs {o kht;g-
skol,a och bler' lärare i O'clense" Blev sri sjuk, det var {örresten lung-
sjukdom, och måste lämna min anställning, var ute och vagåbon-
tleraile i 2 är i Spanien och ftalien, kom hem fullt å,terställcl och

biev 1ärare iiän vicl en realskola i Köp,enhamn.

- 
Nå nä.r ,börjarde du ägna clej åt ftirfattarskap?

- 
Iiiitt ticligt. Jag ,sk1sy litet smått i ti'clningarna, noveller.

artiklar ocli dikter. Men först 1898 kom mitt debutarbete ut. I)et
var "Skygger", en nor.ellsamling. foljd utav anclra, inalles ett 20-
tal bi:icker.
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- 
\rilka av dina arb'eten sätter c1u själv mest vär,de på. Pelle

-t!l'rrDfefen:

- 
Jn, Pelle Erobreren och pendangvärket "Ditte Menneske-

börn", som jag just håller på med. IIar skrivit två deiar. Det ä.r den
kvinnliga proletärens liv från spädåren och levnailen ut, jag t1åir

skilclrar, liksom "Pelle" är den manliga proletärens 1iv. "Ditte
Menneskebörn" kommer för övrigt att publiceras i er "Politiken"
som följetong.

- 
Och r-idlarc?

- 
Jn, svårt att säga. Det är inte så lått att bedöma sej sjålr'.

Men jag vill nämna. några. Romanen "Drvss", kom ut 1901, mina
roseskilclringar från Slranien, som .j,ag kallat "Soldage" och miit
enila sociala, revolutionära ,ilrama, "Folkene paa Danga.arclen". Ett
pa,r saker h,ar blivit översatta till svenska och utkommit på Fram-
tidens forlag i Malmö. Det är "Familjen Frank" och "Lyckan",
två proletärskildringar. "Pelle Ero,breren" kommer för övrigt r;.t

i övers:ättning på sam'ma för1ag tiil hosten, så då kan ni svenskar
få läsn den också. Svenska är fönesten nästan det enda språk, på

vilket "Pelle Eroibreren" inte ännu rtkommit i bokform.
ITär stannar bilen. Vi steg ur.

- 
Nå, du skall r.ä1 vila ilej litet mera nu, när du går in i clitt

anclra halvsekel?

- 
IIar inte tid. Mitt huvud vimlar av ta.nkar, som måste ut.

Och clet vet clu ju, att vi revolutionärer alclrig får vi1,a oss.

- 
J3, clu har rätt. Tack for det du berättadel

- 
Ä. clet vrar ilgenting. Bara en arbetare, som utbytte hän-

derna mot järn,a.n.

- 
E11er den liile herdegossen som blev en stor författare.

Bi,rten a. Geoerfel,t.

+23
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I CAR OCH I DAG Av MAXIM GORKI

I går var d.en stora lögnens clag 
- den sista av dess välcle.

allts,eclan forntiden vävcle mä'niskorna, tråd efter tråcl, som
spinillar, möd,os,amt sitt blygsamma b,orgerliga li's gror.a dräkt,
mecl ett alltjämt större inslag av lögn och lystn,acr. Man ansåg
som en oantastlg sanning clenna c;'nistrra Iögn att märniskan bör
livnära sig av sin gran'es svett och ,blotl ocrr att proclulitions,meidler

- 
hennes yapen i kampen mot naturen 

-.bör 
brukas'rot med-

rnrinrriskarr soln urrderlr) r.kningsmerlel.
och i går gick vi clenna väg iincla tili r,ärrclskrigets 

'anvett,vars fasansluila röda flam,m'or,rnecl ens belvste ,cle,n monstruösr:r och
iullständiga nakenheten hos clen gamla behagliga lögne* 

- 
ogh

nu ser vi den gar'la rärlclpn skahacl i sirra gr.un,ch,alar, rnclergriivcl,
cless mörka hålor övergjutes ar' ,clagslj'set, och t. o. m. ile blinrLa
får sinta, ögon öppna,cle och fattar hela flasan av vacl som.hänt.

tr clag 
- 

iil dagen inne, clå gårdagsiögnen skail strl till Ei.nsvi."r,.
vacl so'r sker iir födiirligt. men ailt iir naturligt och begr-ir,-

ligt. Är det inte naturligt, att rnänni,sh'rna, {örgifta,cl€ å\r rD:1ii_
tens ska'pa gifter. av alkoh,olen och syfilis. ej kunde vara äcila?
Är det inte heit naturligt att människo'ra stjäl 

- 'iir stölc1en i
går var gruncllag? Är clet inte heit naturiigt att ma' miirrra,r
folk i tusenta.l, i hunclratusental, när vi i fyra iir 'ant oss att
mörila clem i milj,oner? Det som sådcles i går mr,iste ju spira upp
i clag. Dagen som är ii.r grym, men clet iir i'te c1e* sorn sil,tt
grymheten.

Mer .lagen är alit{ör' klar 
- 

o.}r clet är aliirför skuggorna är
så svarta. Man måste fatta, att i clag 

- 
mitt i åa,mmet, i sm.t-

son. i förstörelsens kaos Irrr re,lnrr Lörja1 rlel sl or.l l.er.ket ar.mriri-
niskornas befrielse... Och clet är rJrssarna som går till striclen 1li:;r

rättfärdighetens triumf, i -rpetsen {ör jor,clens folk de minst krigiska
krigarna. cle svaga,ste .- ryssarna, folket i ett lancl cluLrbelt efter-
blivet i ekonomi och kultur, folket so,m iLen gångna ticlen pina{e
mer än c1e anclra. r går ännu ans,åg viirlclen clem s,om halr,r,ilclar;
och i dag går cle, nästau rlöende av svält till seger eller di;d.
br-innande och tappla som gamla kiimpar.

(Ur,cieu komrnunisti-cka, fnternationalens ticlskrift).
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DEIJEN INDUSTRIELLA REPUBLIKEN
I MEXICO Av AI I AN \Y/^I I FI\III IcAv ALLAN ITALLENIUS

N

När Ctrrran zn lör några år seclair iytlia.Jes samlil cle mex;_t'.nsk' i'r'å'ar'a kring sig .ch sitt parti ,samt rönte så stor {ram_gång i sin politik. att den o)rniska, bloclhunden Huerta störtacles
1'r'ån rl iklr't,,rstr.urron i rleilr lrrr,l. rlir slruJ,le mi rrgen Mnri"n ,,,,bättre och jusare fra.rticr. Truertr 1il1ät clen 

'iirrsta ex,loate''ga' clet mexica'ska {olket. l,iåcre från ,c1e ytterst fritaliga mrexicansiraJralrituli.t:r'rra r,clr r'arr rrlrirrrlskrr truslsammrrrsrul,,i',;rr. i'.1 ,,,,,,r-het såilana frr1n II. S. A. De r,äldiga gruvorna hacle till störstarlelen råkat i amerika'srra ,affrärsmari. tlina.r. .sn*]r'n'-,ur^ ,ut,.,med iorcle'. De väicriga rikecromar, sorn shr-rlracre i Mexico. r,ar..te'c'last cleir-is tilrgo,1o,ior,rl. ot.ir dera-i ,vria,stning gick ut ur ra,i_clet' Det liigre rorket, r-ilrret i riktret mecr s,amtriga läsre forii-kiasse. i. det srra'ska Åmeriiia ocrr Brasilie" r,oir_, ira._lä ,ru.,..,
'cir beroen.16', k''cle icke göra, sig gäila'cle på 

'ågot siitt. ab'o-i't obilclat.'ekat rns,le rninsta o',il,lrrlog.rrröjligheter, ut.iorcleclet båcle på la'clsbvgcre' och i stiiderna .,t ""-irliilt i"rr.i,u*.r.l-ars eläncle ocrh nöd i alla ar.seencle tr,otsar beskrir-ning. Sanir'a
'ir 

förhållanclet i hera ce'tral- oeh Syclamerika. Metl,an ,å sam-hällets ht;jder' utan någon fiirmedranje mc:ranr<ras-s, en högt bii-clacl, hultivera,cl oel rik tiverliia_ss existerar. Denna lever heit o.rhfr-rilt på t.le u'clre kl'esser'as armocl. Den 
'rra r.egim, som flar.lariz,r,universitetsmallrler,ocrr acrrr.katen mecr .,oropå.r.* *-trJ." 

".r,må'. inaug'rerac1e, cien skuile 
'', enligt känirares utsago, ko_u,,,nlt öplrrra rrl-r möjlig)rpler.[ör rlcl r.ika ]andet.

Och försihtigt ha,r. Carranza, trots svårigheterna. pejlat _srg

'ram' 
Ifexico har fått bör.ian tilr en rnodiirn {årfatining. ir.t ir".fast och målmedvetet, som frasen l1der, bi;rjat stvra rit ui. bero_enclet av 

'tomstående makter tiil sjir'standig s1aflig och natio'i:riviil}srrnhel.

, Ätt s,vårigleterna shulie torna sig hi;g.a i ern såclan utveck_lings väg fiir 'clet trristutsogno lundni, det var en sjärvklar sair.
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Och Amerikas miljonärer. miljardörer ,och tr,uster har även jort
r ad rlp krrrrnat lör atl hindra en ,11 lik rrtr eckling.

Först Lörsökte de ge general IrilIa sken ,av ,att r-ara någrn
rnexicansk frihetsjälte. som skulle kring sig sa,mla mexicänär'rlil
{iir att störta ,den "förryckte" Carranza. som hotade ratt leda la.n-

clet mot en säker undergång genoLm ,sin om,ogua re{ormviirksarn-
het i ett så efterblivet lancl som llexic'o. De unclerstöilcie Yi11a

finansiellt, men oaktat största personliga, tapperhet, trots obestrid-
ligt skicklig ledning, kunde hnn jcke åsta,dkomma mer än att hrirrg
sig samla ett rör'arband, s'om jorile sig hatat ,av mexicanarna. Slut-
ligen råkaile han i värsta trångmål, övergavs av sina 1ejcla truir-
per och j,agades i en hets genom öknar av Carranza,s män, vilka
upprepaiie gånger medilelacle att c1e l)'okats oskadliggöra deinna

-seglivade motståndare. som allticl unclkom ilem i si,sta minuten.
.'Men.amerikanarna gav ic.ke tappt, tr,ots \rillas slutliga netle;:-

.lug. De r''ille hetsa Förenta staterna til1 krig mot Mexico. Ma,r
lejc1e några rövarbancl. ftjr att 'ile skulle göra ett rjverfall på Fit:-
ent,a staternas gränsvakt. Bragden utfördes. Några amerikanare
,stupaile. och Carranzas regering jorcles ,ansvarig för cletta av N.rrv
lrorks finanskretsar iscensatta överfali. En amerihansk milit'ir-
exp,eclition utsänc'[es Iör att oska clliggöra de mexicanska rövar-
banilen. Den gula pressen hets'a,cle till krig mot Carranzal r\\2tr
trots ilet att Pershing, ledaren for milittirexpeclitionen, långt ifrån
ställale sig ovillig gentemot finansiärerrras i New York önsknir-'-
gar att iåta det militara framtränganclet gå utöyer den ursprung-
liga planen, lvck'a,des Wils,on och Carranza att genom gerxensaril-
ma anstrtingningar förhinilra utbrott av kriget. Huv'udförtjänst.::r
tillkommer ovillkorligen Wiison. :som d,en gången faktiskt hade
rnakt nog att bl'otta och slå n-ed finansiärernas planer. Det var
Wilson, som själv visade pri. hur clessa mexicanska rövare köpis
av amerikanska b'ankirer för att hetsa till krig mellan ile två sta-
terna,.

Sedan har värdskriget upptagit Förenta staternas uppmärh-
samhet, varför Carr.anza haft lugn och ro att, trots inböriles fr,j-
iler då och c1å, genomföra en och annan viktig ref'orm. Så har b1.,r.
nyligen en lag emanerat, som stailgar att staten har r'ätt att {'rir

sin räkn.ing tillägna sig alla lanclets naturrikedomar, joril. g'rlrvi)!'
o. s. v. ,samt clriva dem till {olkets båsta. Alltså ett förstatligan'i..
Detta kan naturlig'tvis icke bäras mecl jämnmod av de arnerikalsii,r
finansiärerna, som slagit sina smutsiga klor ganska hårt om llexi-
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oos naturliga resurser. Resultatet är clär{ör nu c1et, att n;.a ansla.gplaneras mot Me.xico från r{ew yorks reclande finanskretsar. Dcunderslörl"r inre rrp1,p61 i Mexieo. ul)lrrur som icke fra.serar:ig.på någonting annat än amerikanskt trustkapital. ecir cler_t va:i_
iiga krigshetsen mot Mexic,o bc;rjar riter ta höga toner.

Men om carra'zas Mexico recran är New yorks-finansiär.rr-
na en nagel i ögat, så iir cretta änn.u mer fallet med rren homrtt,u-
nistislta, irtdu,stri,rep,br,irr, sam för åtta år ,secr,an tog sin börj..inom cletta föga häncla land och som utbrett sig alii 1ängre o.irlängre. Den bär namnet I{orcl- oclt Suclamerilt,a,s i,nclustriella unitnt.
'ch 'sak'ar totalt regering eller enskilcl rrärsk,are. r)en bygger heii;
1'rr [u)kels..ir.i lvl;;r'rallning och ]rar rerrarr el1 invrrrrarnnir'r-J. rr.''tre miljo'er invånare -qamt en a'eal av cirk,a g5,000 r...adratrni1
(engJelska) .

I)en är även en nagel i ög:rt på Carranza, och han har fiir_
gäves sökt ornintetgöra clen, emed,an han i cien fruktar borjan tirl
clet socialistisk:1. Mexi.o. som icke ens kommer attt torerera det ka-pitalistisha ok, som han bjucler i statssocialismen. Nu rihtar. srg
även c1e amerikansk'. miijonärernas hets alrcleles särskilt mot .den -n' arbetzrrrep,ublik. och ma' söker på alla sätt att komma r:len_
samma til1 livs. Tills viclare är aila anfall tillbakavisacle.

Det han vara skär. att clenr.ra fråga fors inför e'ropeiskt p*-
blikum, så 3tt Europas proletärer -å L,unrra ta clel i örrerr,äg,ande,
vacl cle kan göra för att bistå sina meilproletärer i cleras'iuoroi Mexico. Dessutom ]rar skilclringen intresse även i ancrra .ir'see,r-
tl en.

Efterfc;l,'ancle år ett föredrag av er ge'erar {rån industrire-
publiken, sen zogg. Ha. har hårlit en rad crylika i amerika ocrrär r:ru för sin propaganc'la häktad och sitter inburad i en a' oali-
forniens fäugelsehålor. (översåttningen är jord efter cren i Neii,York tryckta r1'slil 

'pplagan, utgi,,en av cle Rrrska arbetar'rs
tr'c;rbuncl i New York.)

*

Ni i ameri'ka hatar vår rep'blik för Zap,atas land, emecl*:rma' här ailt fortfarancre är r,öjd för aJt tilrskriva enskilcla ini.ir.-viiler en alltför stor betydelse.s Men vi har uppkallat cren i ör,er-
ensstämmelse mecl rless uppgift och r,ärksanhet: Norrl- och Sy,i_
amerikas industrieila 

'nio'. vårt ,1ancr clomi'eras icke av nåsna
enskild person; clet bilcjar en soeialistisk stat.
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I{anhiinda clet s-r,'ngs er otroligt, att mitt i Mexico existerar
e' republik. dii.r tre miljoner mänskor bott 

'eclan 
i sju år utan pri,c.-

rar, utan sty1gl.. och utan tvistigheter ocrr inbörcies kamp. Ni
tror ickc, att c1är finns tillraickrigt a.,, ailt {ör arla, ocrr att un.,Lrr
heia ticlen icke ett end'a morcl inträffat inom ianclets gränser. Alil
cletta sy'es 'iil er misstänkligt och otrorigt. Ifen i alla fall ,ir
cletta för oss varclaglig värlilighet, leva'cle falit'm. Det förr,åri:rr
o-*s icke rnera. \ri uppievår ciet.

Jag miirlite ett tvivlancle -qmåleencle ho,s ,amerikanare, när. jag
berättacle li;r' clem, att r.åra solc'later ]ran t', sig lecligt, när de själ'a
'i11. 

att clet är nödr,iincligt för oss att uppmana clem till att gi;ra
tlet, att r'åra tiig stan'ar clär 'i 'i11 

stiga ur .ch att r,åra ticl-
ningar liommer ut e'cla,st när det finiis nrrhete.att trycka. Ja,-
vi..1. r,ch,lpl 1ii iir jrr rlltlr.le. rrturligl .

\ri ler i vår t'r', när ma' ]råstår. att ett rancl icke ka' styirs
r-rtan regering och lasar. att clet är 

'ödviincligt 
,att styrelse' i;.,-

sitter någ-on -"lags makt. qmeclan rlet annars bler,.e kaos. yi kan ie
rnecl sanrma rritl'. sorn'fo1k log åt kvinnan, som såg gir,af{en i
ciirliustältct.oc,h saile: "Åsch. inte finris rlct sarlrna clär jur, intel,,
llrnecla' rri. unr'ler clet'rän.skor'a -qixiiler och argume'terar 1:å
tletta siitt, l.ror och ler-er i "Zalatas lancl". i clen "inclustriella uti,r-
lltn't.

\ri har ett stor, o-.kriven 1^g: ingerr rnii'ska må exlrloater;l
den anrlra. l)e'na iir hela vår koristit'tion och förfatl.ni.g. När
,'rr rr',il ucir t'rr kr.irrrrc giil l'ör'r11 Irilir inregirlror:r si11 gitier.m,,i,
.;i q.t' rl c, :

"\'i har besl'tat att ier.a tillsarnman sorl man och rrustlu,
vi hop1,'as att ririrt samli'skali r-ii,lsignas merl baln o.ir vi ämna.r
*pp{ostr;a clem till att icke exploatcr:r anclra eller ltita sig expbl-
1.l rrs irv rrtt,lrr."

Amet:ikanare, -qom rest i vår unriou. säger måhäncla för srE
-.jiilva: "I)e-.rsa mänskor ser friska ut, före{ailer att r.ara rnätta och
lJ'c,kliga, men nrigot r,:ilslåncl r:li:[er här ickc. Minga ar- dem ]il.r:
inte e's go1r, i .ii'a hus o.h ryg till klarier frör sina h'innor.."
f,iie' amerikarerrli.l bör iromm^ ihåg. att mexica'aie. som le'el så
enkelt, a'ör clet på grurcl av egen ö'skan. Han bör jämfr;ra dr:ias
ler-naclsförhållarrclel. iche mecl amelikanernas,'tan mecl personr:r-
nas f ör c'arranza eller mcrl clessa samma rnänniskors före rer,,r-
Iutiorren. Revolutione' i Frirenta staterrn:r lior'mer ocli:å att gr
upphov tili n; a levnaclsförhåj]anden.
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Ett kan en främling hanhänrla getast lågga rnärke till i vrlLrt
land. H,irn märker väl, att barn över sju år är magra. och sva.gir,
mcdan barn under sju år, och detta så gott som i a.lla farnil.ler,
är friska och r'älutvecklacle. Ger han akt på barnen, kan han {<ansiie
komma till cle' slutsatsen, att föriilclrama {iirst {or ^.ju år sedan
begynte erhålia tiilräck1ig Lc;ctra och vila. Zapatw siiilv har .:n

svag son orn tio år, men två friska b,uilerbasar, som iinnu iui_e
{yllt sju.

Varje trakt, varje inclustri aclministrerar sig själv. I landet
linns ingen centralmakt. AlIa rilrbetare på ett ställe sammankom-
rnel oc.h utser sin förman*. Ännu sarnma ,clag han cle, om ile ._ii

tinskar, sammankomma på nytt, avskec'la denne ,och välja sig en
riy i hans stälie. Men några av {örmännen. som valcles reilan före
republikens grunclanile, ansågs för ,sri oumbäriiga, att c1e samtliga
änniu beklä,iler sina poster. Detta, iir helt naturligt. Arbetsdireh-
tiiren (direktör 

- 
icke husboncle) har allticl större ansvar och ,clr;.-

gare arJtete än arbetarna. Han har allti,cl oms,orgerna, om ,arbet,et

över sig. Därför kan ,clirektör'er, om han icke är nöjcl med ett ciy-
likt arbete. tåta bli att åtaga sig clet i ett samhäIle, där han,s värk-
samhet icke uppskattas tiliräckligt, ehuru alla mänskors r'älståld
i mysi{sf beror på hans arbete.

Direktören utses genom val av maj,oriteten. men om en miss-
niijcl minoritet före{inns. kan clenn,a gå till en annan arbetsplats
eller till en annan inc'hrstri.

Samtliga inclustrier använcler ett likartat fitrfarancle. Solda-
terna samlas och r'äljer sig officer,are. I:antarbetarna samman-
kommer och utser sina, förmän. ltrn läkare öppirar ett sjukhus, ocir
om hans värksamhet visar sig utmärlit, clå går sjrihsköterskor och
patienter till hono,m. Iln lärare öppnar en skola. en ann,an ller-rrrr
någonting annat. \rar och en sysselsätter sig necl sådant som tili-
talar honom och vari lian ilr kunnig. i annat fall ]iar han iri.qen
{ramgring. Ingen betraktar en annan som husboncle i arbetet, ingen
arbetar för att gör'a sig rik på anclras bekostnacl. Han han ,arbeba

uncler cn tlnnans civeruppsikt, fackmannen, mästaren 
- 

men han
arbetar uncler överuppsikt för ntt kunna få jä1p. Han kan lämna,
tlenna persorl och cletta arbete f,or ett annat, när han rrill.

Arbetarna itom r"a,rje industri kommer s,amman, utarbetar reg-
ler lör ti;rr.nlt'ingen av cle'na inclustri samt ord'ar arbetet. var-

* Observera. likheten med tle loktrla sovjetorganisationerna i Ryss-
lancl, ciär dot:l< centralmakt oxisterar.
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vicl cle som har att ut{öra ett tyngre arbete lår en kortare arbets'

c1ag. Ingenjören arbetar två timmar om dagen, men elclaren enclrtst

en timme. Ingen tvingas att a.rbet,a, och ingen håller räkning lå
en prodllcerancle miifiska.s arbete. Atlöje - 

clet är encla mecllet

rnot lätti.ngarna, men det år tiliräckligt.
Tvåtimmaromd.agen-detärclenyanligaarbetsclagerr.

Men jag har sett lantarbetare under höslåttertiden arbeta {jort,rn

till {emton timmar om clagen. ll{ter clet c1e slutfört sitt brådsk'an-

de arbete tog cle sig behö'viig vila. sjukskoterskorna arbetarl Yirn-

ligen tjugu timmar om clagen i två veckors tid. merl sedan vilar

c1e sig så 1änge c1e vill.
Yi har inget sy,stem fijr var-uutbyte - 

en bushel pot'atis mot

en säck socrker. Detta Yore ju cletsarnma som att begagna pängar'

I de aviågsnare distrikten o,dlar {olket på farmerna' c1e nöilviin-

digaste proclukterna. I ståderna finns 'det basarer, tiil vilka {ar-

mArna håmtar sina proclukter {ör staclsbornas räkning' Då en ort

ijnskar socker, insänder clen en beställning till närmaste soc'ker-

fnbrik och erhzlller c1ärifrån socker. Fabriken förvarar reclogiirel'se

över det utdelacle sockret. Detta gör mran, icke för att begränsc

socker.stinclningarna till clenna trakt, utan {ör att vara säker Iå
att ingen trakt blivit bortglömcl. synnerligen ofta får {abrikenr'r

motta rapporter, att en vi-.s trakt reclan har tiilräckligt sorlker-

förtåcl och att det inte är nöclväncligt att säniia mera'

Men för inköp 'xv varor från anclra läniler iir clet niiiir"ändiqt

fitr oss att ha pänningar 
- 

guld ur våra gruvor. Förestall er t. er.

att ett samhä11e, som sysslar mecl potati.soilling. r,ill shaf fla sig

jorclbruksmaskiner {rån Förenta, staterna. De människot, som llor

på clenna ort, samlas clå på torget och utser er llerson, som erhåller

i uppclrag att köpa såclana. Alla llers'oner' som utför ett procluk-

tivt arbete. båcle män och kvinnor. har rätt irtt rösta: skoieleverna

har icke rätt att lösta. Den utvalda beger sig till närmaste gruv-

ort och anhåller om rlet nödvänrliga guldet. Invånarna kommer

tillsamman ti]l ett möte och besluter i regel att ge guiclet, emec'lair

cle behiiYer guicl entlast för att från utlandet inhiipa laror, vilka

tjänar till att fairrika unionen' Den utvalcla tar gulclet och beger

.lg fo. att kö1a jorilbruksmaskiner. Men cles-qa maskiner tillhcir

icke blott clet s,amhalle, ,som utsänc1e en clelegat ft;r att inköpn

clem. utan e{teråt, seclan arbetena på denna ort slu{örts, föres ma-

-qkinerna tiil anclra, agrikulturområclen, ,som eve[tue]lt behöver clem'

o 
Då en person behöver ett hus, går han till byggnaclskommit-
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t6n och möclcle1ar clern clärom. Dei kan hänt1a. att de upph'ser i''r-

nom om att ett fritt clisponibelt hus finnes vicl clen eller den gatan.

Han går för att bese detta. men det behagar honom ioke. Då ut-

skriver byggnarlskommittön ett nuirirerat tillsiånclsbevis för Lonon.
och niir hans tur hommer. uitpföres,åt horlom ett hus' sont mo.l-

svilrirr hans sma'k och önsliningar.
Han kan erhålla ctt stort hns. eller ett iitet, allc1eles eftcr

br:has; naturligtvis är clet mera bråk och arbete på inrcclningen av

ett stort hu-.r, tlch ehuru alla inr-tinare ltat: cgn'a hus. så r'ill ingcr
lra större, iin r-ac1 han behör'er.

Några forner av arbete. vilkn avli)nas i anclr'a lijnc'ier. riili-
nzis hos oss alls iche till arbete, t. ex. tiilviirkning ar'likörer o,cii

l,reclikningar. Inga lagar finnes. som förbjucler c1-vlikt. men biicla

r'lessa "arbeten" 1lör utföras efter clet grrlinarie arbetet" ocir ingen-

clerir, 1önar sig. r-arfilr rle automati-,tkt ir-sliriinkts tili mininlum.
|r1n l,riisi tr -tylt'Irle sitt li.r. tlnflor rrt,,lLrtiorren' Empllerlirl si'.Ln-

nacle några, kr.at. men c1e ar:betar nu med oss' och enär c'le icke pre-

clihar. så har inga kyrhor blir-it 'trprrfc;rc1a i vår republik.
Hos oss existeral inga politiker och aih'ckater: clct finns il-

get ,arbete jnorn iLeras -.pecialområilen. Men ri. anclra siclan riikna-s

teater. l<inematogral och mtsih föl arbetc.

El aunan {orn av erl'ult arlretc iil hemarbete. och rletta ut-

fiires vanligen ar. trtr.innorna. emeclan viirt folk ,anser. att hemlnel

iir kvinnornas plats. Om de icke har lust clärför' sii hinclrar clem

ing-en att arbeta inom någon inclustri. Många ar- iLem arbet'ar 
-för röje's skul1 

- 
i köksträclgtirdarna och fruktoiLlingarna'

Kvinnor och män arbetar 1tå samma siitt viil lirigsör'ningilr
oc,1i som flrir.illiga solclater. tlniorier hal en viirklig fol];miiis och

rnåste ha err såclan. {ör att ickc slås necl a',- de ber'ä.lna'ile, starka.

lirpitnlistislia armtletu't. Alla solc1ater: är friviiliga. De ut-qer

sjiih'a -rina officcrare. offieerarna 1t-cer generalerna och ile utsiig

till hög-.tx befiilhar-are Zap:rta. Han liotnmencler'ar r'år arm6' .Sol-

tlaterna skvdiln'r vår'a griinser och utviclgar r'årt områcle 1lå be-

hostnacl av C'aI:ranzas tcrlitor juIn. Sojriaterla tjiinstgör: cn c1ag.

en r-ecka. elle)r tr.å. nlltefter behor-. stunclom sam.las alia soldater

blott ftir pralitiska, ör-uingar och manör-rer.

Niir v,i intriinger i Carr'anzas lancl oc.h bemiihtigar oss jorcl-

omr.riclen eller stricler, liälner vi. att r-i utvidgar frihetens griinser.

Mr.n ni Yet. att vi jcke kan virta fujlt och helt fria. fiirriin hela

viirrlen ii.r bef riacl.
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\iårt lancl omfattar nittiofem tusen kvadratmil. på aila sidoi:
iir r,i omgivna ay Carranza,s Mexico. Vi har ingen hamn, men vi
önskar ej hiiller e' så,clan, i:medan det ctå biir ytterst lätt för någor
krig-smiakt :rtt kro'ssa os's. rnom vår rep'blik finns såvål bärg-
sorn slätt1arc1; e. stor clel a' jorden är upp.odlad. Krimatet är i
'ågra trakter tropiskt. i a'ilra temper.erat 

- 
såsom i södra cali_

lornien r'årticlen. Yi har ingen ,mantarsskrirrning, men vi vet. ,ati
lanclet har mer iin trc milj,oner innevånare, men minclre än f1r16.Av clem utgör blott ungcfär 200,000 europ6er, men majoriteten
av clem är numera, uppblanclacl mocl nexicaner.

Utlänningar har allticl i r,årt land visat sig som exploatörer.
Yi lrrr ii'e, rrrq.a gilrg0r an[ö11 rolt guld åt J)anningu, f,;, in-
1<ilp av utlänclska llabrikat. me' cle å.tervände alclrig. på gruncl
hiira' iir hela, folket Lröjt för att misstro alr,a uilänningar. Me'
'i {örbjucler ic'ke ,utiånningar att bosätta sig i vårt land, om blott
oarranza tillåter dem att komma över hans te*itorium. Många
utlii''ingar har han ]rindrat att be söka oss, i synnerhet sådana
'"om hornmer mecl ,ar.sikt att göra sig förtrogna rnecl fc;rhållandena
Ios css. Harr fr'kt:rr'. att de skail ge ett battre utlåtande onr
lnti')ltplr rin ,rnr ltlls rili*,

Oku'niglret i skrivning och iiisning, liksom smitt,o,samma sj*1i_
rlornar. hriller på att fiirs'inna i rlet socialistiska samhallet. Före
re'o1'1,ionen r-ar över g0 proc. av vårt ioik ,analf,abeter. Nu ut-
gör tle enc.last 40 proce't och ariesamma' gamringar. men t. o. m.ric l<a' 'skriva sitt namn. r ,skoror'a räses ur räroböcker..
skrivna på -*iiri'm a shin av lär,arna sjäi'a; barnen besökci_
sholorn'a på dagen. de fullv'xna på kväiren. postitjonerna skrir,-er
vauligen sitt namn på frånsiclan av kuvertet till de brev, ,som cre
bär omkring; cletta gör ile av stolthet men också fc;r att öva sigi skrivning. llen i alimänhet skriver man tä,mligen litet i vår:tla.cl' Iran reser a'gifts{ritt. man h'ar gott om tid; cret stora frer.-
talet löreclrar .tt resa och personligen tråffa sina vänner, lriillre
iin cle sl<river hrer..

lfusik och skapancle arbete intresserar folket
rer,'olutionen. u-tfl5rttningen till iandet har ökat.
i: en hade vår stcirsta stacl ungefär hunclra tu,sen
finns enclast en tredjeclel kvar.

åtskiliigt sed.arr

Före revolutio-
innevånare, uu
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vår republik gr'ndl,ades airdeles i början av sjär'a revoiri-
tionen år 1911. När Porfiri'o Diaz krä'kte konstitutionen, re-ste
sig hunrlracle och flera revol*tionärer, mcn ,ble' sla,gna , ty Diaz,,
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sta.rka miiitiir slog ner 'dem. I slutet av 1910, när både Diaz
och Madera, kancliderade för presidentvärcligheten, väcktes folket
oeh kom i rörelse. En valf,ars genomclrevs och Diaz intog presi-

clentstolen;på nytt. Men, när Mad'era ooh hans grupp utfärdade
en proklamzotion, som förkunnade att det inte ,mera behövdes några
val, att f,olket borde taga, hel,a jord"en i sin makt, jorden som olag-
iigen tillägnats efter 1857 års konstitution 

- 
då lystrade folhei

till kaiielsen och skynclade till hans jäIp. Mexicanaren a*r ailtid
redo att gripa tiil gevär mot k'apitalismen, emeilan han vet, ati
han är utsatt för plundring; men clenna gången trodcle peonertlå

att de foljde en leilare, ,som skulle ge 'dem jord. Diaz flydde, i
maj 1911. De la Bar utsågs till interimistisk president och aiit
f orefoll att ilrli lugnt. Marclera och intelligensen trodde revolu-
tionen vara slut.

Då mexicanarna emellertid nrärkte. att Madera icke ämna,de

ge c'lem jorden åter, {c;r vilken sak cle kämpat, att Ma,dera till
och moii glömde 6lsm 

- 
clå {örst bc;rjade revolutionen. I)en värir-

liga revolutionen bröt ut. Sedan clenna tid har vi icke upph;irt
rneal vår kamp 

- 
vi h,ar kämpat mot Diaz, Mailera, Huerta, Car-

tarlza, ,och vi kommer att kä,mpa mot alla r'år.a fientler. Först
kämpraflg vi m,ot Diaz, diktatorn, seclan mot Mader:a, min vätt,

en utmärkt person, men i alla fall folkets fiende, clärefter med

Huerta, en kapten från vår ar:m6, och nu med Carranza, den grå-

hå.rige, representative ailvokaten, som ticligare varit guvernör i ' n

av ile mexicanska sta"terna.

Cawanza är medlem av Mexicos Socialistiska parti, men clet

oaktat fc;rråclcle han sitt folks jord till exploatörerna och han är

själv innerst inne en kapitaiist. Han är ,omkriug 80 år. kortväxi,
kra"ftigt bygg,l med ett treviigt utseende och vinna'nde sätt. Han
kan ieke köpas med pängar, men han kan le,d,as genom applåcler

och popularitet.
Villa tror på statiig förvaltning av proiluktionen, tilltror ilea-

na en allmänt samhälielig innebörcl. men han drar icke in prin-

ningen eller den privata äganilerätten. Villa kommer säkert att
strida mot Cawanza i ilen revolution, som nrl mognar ti11 utbrott
i Mexico.

Zap,11u är en sunil och liögwäxt mexicansk indian, 40 år ganr-

m,al. Ilan arbetade en lång tid som ku,sk med en trön av 20 cents

om dlagen. När revolutionen började. kunde han va ken läsa eller
skriva. Men han är en stor mänska och ingen kan förneka hails
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storhet. Ilan är en god talare, en utmärkt organisa.tiir av folii,
som icke vill bli organiseraiie, enkel ,och klok i sitt upliträdande
och sätt.

Yår rep,ublik kan kanske lirossas av {iender utifrån, ehulu
ilessa måste råhna med varje ma"n och kvinila inom unionen sorl
motstånclare till det ytter,sta. Men trots allt skall vi segra till
sist. Ty vi har inga fiencler inom vårt eget samhäl}e.

*

Som synes är general Sene Zogg representant {iir ett folk,
som inte på något sätt k'an ka.lla sig ett kulturfolh i clen bety'delse

som denna term vanligen ger. Tvärtom är ,clet ett folk, som ännu
for åtta år seclan nästan helt och hållet besto,cl av analfabetet, men

som nu av egen kra,ft och efter att ha ,avshakat sig kapitalist-
oket, mecl tämligen gocl framgång borjat 'skapa en eg'en kultur,
vartill grunclen redan lagts genom ett visserligen ännu primitivt
si<olväsencle, som clock gett förhållanilevis go,cla result'at. när man

tänker över möjligheterna. och övcrraskande goda. nä.r man jamfir
clem mpd tle framsteg, som inregistrera:bs i det omkringliggande
Mexico, ilär re{ormvårksamhet i modärn kapitalistisk ancla, gi1r

långsamt {r'amåt.
Men clen största segern det nya samhället kan inregistrera ar'

clock ilen, att. kapitatrismen ,clär vräkts {rån sin härskarplats och

efterträtts av ett produktionssystem på socialistisk bas. Av mirr-

dre vikt är här, att några inslag tagit en rent anarkistisk iorm.
I)et resultat, som fra,mkallats på flera områden inom samhälls-

iivet e{ter dettas revoltr-tionära omstållning p,å socialismens gruntl,
har {ijranlett åts'killig förvåning och beundran hos personer, solr}

varit i tillfaile att besöka den industrirepub'lik, som värt upp mrit
i clet som enbart rövarl,ancl anseil'cla Mexico. Så skriver t. ex. llr.
Pinchot i New York Call i ett decembernummer 191? err entusias-

tisk artikel, kallad "Guldålclern", dd,r han ger en ski clring liknau-
de gerreral Zogg.. Även irrnehå.ller Pearsorrs Magazin lör maj

I918 en orienterand.e framstälining om livet i denna socialistiska
republik.

Republihen i fråga, omfattar sdm sagt c:'a 90,000 kvadratnril
(engelska) och utgöres av en smal och iångsträckt landremsa i,å
alla siclor begränsacl av mexica,nskt lanclområcle. Den sträcker sig

sydost från Mexico City genom södra delen av Mexico fram iill
Iuca 1a n-I rl r'örr.
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Förhållancleua skilchas i eu'-qå iclealisk dager av general Zog'g.
irtt ma,n intas av clubier lletråiffancle möjligheten av att 'okultiv'-.-
i:arle rrränsliol i en hast slrulle liunn,r skapa ett så ot'clnat octr

1r.ång,sfritt sanrhrilislir-. Men c1e som sett folk och lancl på nir.ra

iirili. såclann sorn listats där en liingre tic1. skyndar genast att
betona r.ilitcn och betyclelsen i iletta fall, av att folkei clär iclie
i'ör:ut varit pri något sätt liorrurnperat av clen ka,pitalistiska up1-r-

llostrau mecl dess {örvrängda liirol om mitt och ditt, om st-vrelse
i irlnan mening iin självförvaltning o. s. rr. Förhåll'anclena reg-
leras pil rct iraturlig vrig. och inbörcLes-jälp-lrincipen gör sig fali-
lisht gä1lanc1e i )iarnpen {ör tillvaron.

Hiir har otvivelaktigt komrnunisterna en bind,anclc illustra-
tiou tjli möjligheten :r.r- komm,unismens arrclra stadiurn, clet som
e,ttcrträcler cless försttr: proletariatets cliktatur. Detta komrnunis-
mel1s ,irnilra stailium. clen rena liommunismen, när socialismcn
tlahtiskt förvärkligats, b1-gger ju-.t friimst på en av förhållanden:r
Iramclanacl {rivillig men imperativ kooleration i allt samhällsmecl-
lernm,arna ernellan. Har i Mexicos inclustriella republik har reilan
nu socialistiska {orhålland en flamsliapat ett lilasslöst samhiiil,.,
rals rnecllenmar inböndes bistår r-arancir,:'r i allt.

Man rnå blott iche tro. att ej cletta sarnhii,lle även hnlt siur
prol;lem att lö-qa. iirren om clc r-arit liiltare än ile, som en rrocläm
inclustristat rriöter. Dc tog mer najva fornrer. sådaoa som t. t,x.
l'iiljrrrrle:

Itrfter revolutioneu fanls rinriu lågra {örrnögnare pelsoner i
republilieri. villirr f ortf'arande var i Jre-qittning av sina ägodelLr
från clerr 1<apitalistisha ticlen. Jur,eler. ringar. sm;,-cken och dyljkt
stacli sii'-shilt clern i iigoiren, sorn iclie ha,ile såc1ana. I)r1 hlagade
rle river rnissllörhållanilet infitr folli{örs'anrlingen. Det beslöts viil-
.taga, åtgiircler. och iLe resulteratle i allmiin inlåimning iiv sarntliga
pr1ri11nr.1.1tt.emål utan pralitiskt rrrbetsviircle. lless,a inlämnaile-*,
r-arefier c'le som så tinshii,cle erhö11 dyliha. Ett tillräckligt lirirråcl
liaclc inler-erelals. Och nä inom eu tic'l :tl1n, eller åtminstone cle

,.orn -qå örrsliatle. r.ar 1)cliliga innel:rvare av smycken, och då ingelr
rulannamlin r-it1 utclelningen förekom, vanns resultatet: efterfråga:r
på sm1'cken och värdelösa "väLilesalier" avtog, och inom liort be-
q1-nte man återliimna t1e cn-vttiga s,akerntr ti11 veclerbörande ,salr-

hä lI -c 1'unktioniirer.
Denna illustratiou ger ju .en beteclinande haraktäristik av fol-

lict och cle,*s lir-. antr-r]er villia forrner lir-et clär han få. Men ile:r
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som här'xv låter sig förleilas till att tro på 
'ågonslags åherbr*-

liancle .1am. sonr ri rrrru i.kr, lrerö11s rr rruli,ler,s inrlu.triolla li,,
clen tar miste. Jorc-lbruk beclrives på flera ställen. merL soclier oci,r
bomullsoclling mecl tillhöranile inclustrier ger utkom,.t rlt största
cleien av invå.narna. Gruvclri{ten iil är,en c'[en gansk,a omfattancie.
r sy'nerhet Mexic.o,s silvergruvor är ju kä'cla. samfliga clessa nii-
ringar beclrives inclustrimä,ssigt. oeh ingen a' ilem tlrhör cle lat-
taste arltetsgrerarnil, i s;rns11,.1 socherbrulien ger ett oetrhört ite_
tungande arbete. ett arbetc som unclcr litrpitnlistiska lirocluhtions-
I'tirhållanclen krii'er tuse'tals 1iv iir:Iigen. lle' hri.r tiiiiimpas lrrin-
cipen att tyngre 'arbe'te har hortare arbetsclag. men *åEon ör-e.
vakning över arbetsticlen behör.er inte ifrågakomma. eniil den all-
månna samhiilleliga ambit-io'en i clett:r llall iir lillriichligt birr-
r'l,a nele.

Nal.ruligtvis har clenna lilla relubliii. so'r fortfar ntt vii.xa
och brerla ut sig. betydelse 'som ett be'is på r.arl samr-ärlian ka'.
å'st,aclkomma. liksom iiven som ett bevis på arbetamas lörmåga. att
byggo sig eg'na samhrillen. Prahtiskt har clen ju ett orinclligt vii r.-
cle för irivånarna inom cless s^riin-,{or samt som en fiirebilcl frir ik:
omgi'.nr-[e omriicle'as .rbct.r.. Från det "fri'ir" amerika. rr'ör-
enta st,atcrna. anliincler oc,ksii, allt olitare poiitiska fh'Jttingar, r'illi,ir
enclast här liau finnn en {r'ista,rl uncl,an clen "me-ct rlemokratislia
statens" straf{ancle årnrar. rJettir, }rar siirsliilt uncler sista ti,Jc'
varit {a}1et mecl ll;,-ktingnr till}riirlncle der s1-nc1ilia listislia arbc-
tarorganisationeu L \\-. \\r.

Men åven för tlet europes:kir proletar:iatc1. har clen 1i11a, r"r,pli-
bliken i Mexico sin betJrdeise sorrr en vii,rclsrer-olutionens 1iörpost.
som en ringa {öreeårrgale till iivriga läncler i ileras befrielsekiu'i.r
ur den moilärna liapittriismens ok. I)et återstår blott att hoppas"
att denna hommuriistiska republili må kunna hriili ut, tills r'ärcls-
revolutionen gerom sin lullstäncliga seger. rädc1ar riven clen uncliilr
clen ii)r:störel,s,e. son annar-c allt llor snt,rrt hotnr clen flr:ån imper:ia-
lisme''s allt uppslulianclc mol'li. och a.-Lret,rlna clär är även mecl-
vetna r'lärom, clet framgrir av Zoggs or.c1 Iå, flcra stållcn. De iiirr
lyssnat och fr;rstått l'[alx' m''i'E: Proleti.irer i ail,a lancl, för.e'a
er! Diilför har cle iiven reclan g'enorr namnct på sitt lancl betoi'rri,
att deras republik har ett -*törrer s-,vftc iin ett som blott inncle kain-
n,.r sig tillfrecls mecl clet egna lanclct. De har brutit g'ränscrna ,rch

kailat -.ig: Norrl- och Srtclamerilias inclustriella union.
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SYN DABOCKEN Av TURE NERMAN

I den stora ra\,-sllrtningen på r'ärclskriget, c1år de segranile en-
tenteimperialis'terna 

- 
tillsvidaru 

- 
pir, sitt sätt arra.ngerat sej i

ctren b'ankrutterade borga,rvärilen, är t"yske exk,ejsarens ödle visser-
ligen ba,ra en liten cletialj, men dock en cletalj som förtjänar en siila
är'en i en revolutionår ticiskrift. För vårt sätt att se har aldrig
Kaiser varit någon alltför betr1nfl,616" fa,ktor i blod,sdramat 1914-
19. vilket tillkommit på gruncl av krap'italismens imperia,lis:biska
inre motsättningar. Yi har aldrig ätrskat Ka'iser utan tvärtom kon-
sekvent i honom bekämpat både den personligt o,smaklige byzan-
tinen,och symbolen f ör den kapitalistiskt-aristokrta;tiska reaktionen,
men vi ,har samticligt varit fullt på 'det klara meil, att ingen en-
sd<ild, vore ha,n än ,hunilra. gånger så mäktig s'om 

'Wilhelm 
Im,pera-

tor Rex, han sätla, i gång värdskrig där ej förutsättningarna, mog-
nat ett sådant. Därför har vi också nu råtf att'lrtan risk a,t'mis,s-
tänkliggörancle {ör ntigra Hohenzoller-sltmpatier r'änrila oss em'ot
Ka,isers besegrare och domlare.

F. c1. Kaiser Wilhelm ska närm1igen, enligt .meddelande i präs-
sen, fordras utlämnacl ,a.,' Hollanil 'och inspärras i Lond'ons Tower-
fänge1s,e samt snar,ast clömra,s till livstidis inspärrning i stil med
Nap,o eon I. Som ,sagt, hans öc1e är en liten ,etalj och ingen revo-
lutionär har ticl att iigna det annan meclkänsla än den mån ägila'r
varje ul1','kiig miirrrri.l<a. vän eller fiende. Men vac'[ s,om upprör elt
i ,clenna historia, clet är fräckheten och humbugen hors Kaisers do-
mare. desga ,brutala entente,kapitalister och deras värktyg i rege-
ringarna, vilka for sina folk fcirfalskat historien om krigsutbro''l;tet
och dess jupare.orsaker ocrh i honom rskaffa;t s'oj syndabocken. som
uncler ileras krigsrusiga pöibels juibelskrän o{frtais för att tiilfreds-
stäl1a samma pöbels hat och hämdly,stnatl. Visst skulle Kaiser 'dö-
måsr men ar- Tvsklancls reo.-olutionära arbetare, ej tav sina meil-
brottslingar. För övrigt samma män, som, med"an de här hycklar
clemokrati, i öster söker med tsarkre,aturen Koltsjtaks 'och l)en'ikins
jälp mörda rlska revolutionen.- 

Tyska socialpatrioterna tog också på samma crvniska sä.tt Kai-
ser tiIl syndarbock oc,h utlämntarde honom åt hans fiencl'er, sedan cle

i över f;'ra år kysst hans krigs,stör'ei. Nu slickar de ententevåIdets.
Hacle l(aiser och cle segrat, s'ku11e d'e tned sam'ma fräck'het som en-
tenten. joriLe Yersailles-"freden" ha jort en lihadan Berlin-"fred"'
sähert o'ck,så dömt m,otsidans ledrande män.

Det är en fin samling strrojare som lecler ilen europeiska "cle-
mokratin". Mcn {olkclomen nalhas clem a,llal
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REKCB

Mar Adler

Irlax Adler: lllassenkampt gegen VöIkerkampf!
Den österrikiske marxisten Max Adler har rångt före kriget jort

sej ett internationellt ryktbart namn genom sina skrifter i socialistisir
teori. Uncler värcl,skriget har han, utan att tillhöra ,den ),ttersta vänstern,
tagit bestämt avståncl från kriget och borgfreden i aila dess n;ranser. Ge-
nom.översättningar i vår dagspråss ,ooh stormklockan känner den sve.-
ska revolutionära arb'etarpubliken reclan Adl,ers två krigsskrifter: pr,in-
zip oder Romantik (1915) och Z'r-ei "Jahre... (1916). r d.n förra be-
kämpade förf. högersocialisternas öilesdigra förvillelse att svika prol.e-
tariatets internationelia intresse för att i löjlig nationalistisk romantili
un'derstöclja kapitaii,siterna's krigsmå,l. I clen senare skr.iften angreps de
gängse ,slagorden i denna värdskrigets nationsromantik, den kulturför-
härjande krigsideologien, so,m tyvärr också rnillioner arbetare clukade
urlder {ör.

adlers nya slirift, som är kvantitativt större än de förra två, a.nsr'-
ter sig organisht 1111 ,flessa som en tredje och ar,-slutande del. Den består,
som de, a' flera lä.ngre och kortare uppsatser'. (Krigets hets och evrgJa
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IiäncLelsebrus tiar iort det ,svårt för t. o. xn., cle me.st s)-stemåtiskå andår
rl,t producera i stö.rre sammanhang.-) Förl. behanclla.r omväxlande su kcr',
l"ichtes synpunkter på 'det berättigaile kriget, Lassalies ,sttrt.sid6, de a.k-
tuella probiem,en värd.smakt eller fol,km,akt, Fred oc,rr .demokra,ti, ploletä-
risk ell'er borgerlig statsiileol.ogi, den yttre politikens spölsmåi, r),rska re-
volutionen, xilassa och id6, Demokrati och se,rliighet. clivers.e krigsmeta-
fysik etc. - det heia gåenrie ut på att principiellt orientera ,clen rnarxisiri-
ska ,socialismen eftbr prol,etariatets internptionella klassintr"esse, nu ej
som i Prinzip oder Romantik ab,strakt teoretiskt utan med anknytning till
nuets brännanile stora sociala frågor. Till vad resultat han kom,mer, det
röjer redan bokens titel: Klasskamp rnot,folkkamp! Iran betonar,clet mod
kra.ft på inledningsbla.den: "Ensamt proletariatets internationella klass-
ka,rnp kan, inte blott för rlenna gång övervinna imperiernas nationclla
folkkamp utan ärren för lramtiderr göra slut på ,clen". och clär ,inte ar-
betarna har klart för sig; att striden gäller klass-sy,stemets slutgiltiga
avskaffande, tlär uppger de helt enkel.t sin klass' stora mission i historien.

r Ädleris nya arbete möter samma glän,sancle socialfilosof och stilist
som i hans föregående. Äve. orn ma' ibland skulle önskat en tanke jä,r-
vare franaslungad, en slutsats hänsynslösare utrirag,en, alltid rycks uran
med av förf:s klara logiska bevisföring, njuter man tlen rena höga luften
kring hans filosofi. som förut kämpar han hår på två fronter:: mot bour-
geoisin med dess chauvinism och krigsicleo,logi ooh mot högersocialisterna
i 'dera,s ,socialpatriotiska tankeförfall. llårdhänt visar han opp humi:ugen
i trorgarklassens utnyttjande .ar' 'sto'ra tänkare, som en rrichte, tiil sitt rö-
varkrigs förhärligande; lysantle lörsvarar han den klassiska tyska fil:r-
scfin som en storartacl sarnhå]lsfilosofi gentem.ot bourgeoisin.s fråcka för_
sök att exploatera den för ,sina smutsiga syften. NIördande avspisar han
maktfilosofiens fraser 'om kr'iget som skapar,e av social vitalisn och ancl-
ligt uppsving, missuppfattningen el1er förfalskningen för sjäJviska syf-
ten av Darwins ooh Nietzsches filosofi, det kritiktösa ör'erföranclet a' de
biologiska åskåtlningarna på sociala Jörhå.llanden o. s. v. Den sanna {ör-
nyaien är, fastslår förf. moil kraft, icke kriget utan omvälvningen.

Mot socialpatrioterna är Max Adler inte nå,digare. Han visar opp rle-
ras principiella ryggrarls]öshet - hur de missförstått Lassalles proletära
stat'si'cl6 såsom inväxning i det borgerliga samhället-, han betonar med
eftertryck nödväniligheten att proletariatet upprätthål1,er och kämpar iill
seger sin egen statsideologi - marxismens - emot bourgeoisins, som må-
ste förintas. (Ty en historisk värksamhet utan ideologi är omöjlig, e'är
det autid är måinniskans ancle, vari de ekonromiska livs- och utvecklings-
betingelserna måste omscttas för att bli historisk r,ärksamhet.) Elegant
rnen dräpancle kors,ar förf. klingan mecl psevd.omarxisten minister Karl
Renner, en Arthur Engbergs-"marxismens', store profet, som höljalde sin
socialpatriotiska ;mkerlom i vetenskapligt socialistisk kappa vi11 teore-
tisera bort klasskamp och internationalitet. Klart fastslås ,ilen anrlra In-
ternationalens stora br.ist: försummand,et av den internationella politikens
lrroblem, de viktigaste a'"' alla.

Men så klarf Max Ailler genomskårlat borgainrs oc.h tler.as höger-
socialistiska ltrkejers ideologier, är ]ran också sjäh' en smula fången i
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(lylilia' I{iui i;ru irrtc lösgöra sej irei1. i'r'ål andr:r ]ntenurtioualen och rltrs
{örlegacle trolitik. Ilarr kan kritisera den, rncn har iutc kraftcn att titika
si'kritiks tauke.f i hrrnclli.g. Harr tl,rltle tlii.r.Jör.pa sirr ticl, rtt Hu;:,s-
nrilns-Brilntings Stot:khohns-kon.[crens skullc ]lrnnt föra ar.betarkllssc,
itl' pir de r,iitta, \'äganla och sktrpa viirrlsfrcclcn. t:lan r,r,rr rlerl sil iårigtarr
rletl i. "err hcl jupt betr\,ckt rärcl.s'' stor.a förhoppni'g:rr pii stockholnr.
Sr'årt tortle hnn at- Ilu;rgt11llls'och )Jrantings gätnilgar.serlal dess hl
desillusioncrats bcträffande -qitt kla.r,: "proletariatet \,äutal. av Stockholrrr
rner'än barlr frcderrs återfölvärv och rnirstc r.ärrta sig mer." - en ny suciir_
lis'rers Intc.rnational 1.ra pr.og.lr'rnet att "ör.er..ila nirtiolella irvgr,å1rs_
ningal prolelariaterr i :illtt 1altl rtrertr till.irör \-itrilnrl ärr sina f osterlalr.l-q
härskaucle klasser". \iai[ .säger ]Iax -\,dlcr lu e-ftoråt orr Ber.n och social-
patr"iotelnas fLrffcns r1är i kapitalets solcl? r]är. r.a.est nran lika sknmligt
svek ha's för St.ckholn .ppstiillclu rna-rirn: "Det firrs bar. en sk.ld-
lråga, sour r'irste stå på st.ockrrohrs-ko.grosse's clagor.rl.ing, rikso'i pi
r-arje partidags: hru pr.lctariat.et iiuncl,e kornrna i clet 1äget att {iirlor.rr
si* i*tcrrratio'el1a sjä1 ocrr sitt i*te'nati.'ellr sanrrnnnhrrg."

;\tllel hnr oc,liså k\-ar. el r.iss övertro pii clcrnoli'atin i entcrrtelril-
clernti. lllier h a,c1 e, ty c1e sista nånatlerua,s händelser. ocJ,r vcr.sailles-t.",-
den har säliert fört hoto,rn in på ra,tlikalale btrnor. IIelt visst har ha' 'uttter förctitelse för clcrr revolutionära socialismen, J,ör homrnulismcn liec
rirdss;rsfsm och dikta,tur. rrieiiilig mot holsjevismcn \rar harr aldr"ig. 'lvår.i-
orn hcteclinarle hiur doss rnån i en artiker r.id Bethmann-Ilolll,egs atgång
sonl clc plincipictiasl,e sociaiisterrrl. och lran framhöll redtrn unrlel ulillsle-
volutiorrel ]!)1? r'ikterr ar. att r1-ska rovolutionen kor.rme ulcler. tle br.crlrr
.l.olkrurs.sonrits lnfir.tarictc sirrnt ltt 11'ska bourgc6isin.s kr.igsförltingarrrlct
r-åilrlc Lrr'öt's. Htirt som han utrlöni,t c,entralrnalibernas socialpatriotcl lt-
tlömc. ha'ocrkrså tleras Lrorgfredsliarnllter.. dc r.rskå. 

''ensjevikerna.,qor'r.ii[ detr tr.etvdige Kerensliis sida sköt ner rle ir.c,dskärnpanrle bo]sjcvi_
lierm i juli 1917. r\rlic'förs'trrar de vårn'ch stiimpiar som skanlös ric-
renski, d.å rlcnne smutsar' ,nnrler: beskyllning för Kaiser-agcntur ',clet otacl-
liga ryhtet hos urän sorn I-enin och rrotzki, sonr ilet intcrnationella pr.-
letarirtet kiirrutrl sorn oliör:slir.äckta och offerrnorliga, 1iörkiirnpar Iör rlerr
lvsl<t socialisrten'.

'I'il1 'sist ett clttlt fijl att r-isu. att tr'Ia-r.\tller, sorn tleu gcnombilcl;rrlcr
urirrxist ha.rr år', cj likt vissa, maLristiskt utklädtla svenska socialpatrio-
ter stiir fientiie mot riidsp,rincipel. r sin g}änsande uppisats on l{a.ss1 gc,lr
idir pår-isar han hur' iregrcplret massa c:j iärrgre har- egenfligen nrnrerrir.
bL:tydelse utan rnr:r'l ]rctecl<nar ett r.isst sjå1stiilståntl, att mognande ar-
proletariatet,s först formlösa sjåi ti11 socialistisli iurlividnalitet. f a.lshrr-
rrirrg lrjirtill .iiScr. lrarr:

"och ruassaus räldc. sotr siikcrt clterstråvas i. proletrriatcls diktalu'.lrllt'rlr',r'. irrle,h;trrr urrglliir' gillJns r.il,lc ullrr lrrgelrling anltut ä;";l;;;
lrultliskt-souialu ulror-hlingorrs urrrlr.r'slällunrle rrlr,lcr.cll'-il\.so{.ill iltjijil{örd lcrlning, son clärrned-lrirra fullföljer clen insedtla historisl<a'nr;dvan-digheten. Därför har prolelariatets rliktatur (vilket atttiJ i'orlises rr-r'åra motstårrclare men ej liriuer allticr tilrråckrigt rrcrirta"-;r-;;å;.q" 

""-r'i,.listc'r) i or:h fiir sig,-inge'ting trlls a'it göra med kiass-elIcr 
'nassr-äIrie. LIta.--tle'.sociiila .tverlilirgerr* ia" lir-lrÄ-,\lor_"
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enclast därför oskiljaktigt förbunden med id6n om proletariatets r'älde,
emedan dotta sarntidigt .är betingelsen för dess befrielse, varför det ju
ock'så ä,r liktydrigt ned proletariatets sjålvavsk,affande som klass ooh arr-
,skaffandet a'i' allt klassvälde."

NIax -{dlers ny:a lrok ibör låsas il\i er}var, som vi.ll förstå da.gen om-
kring ,sig. Hans författarskap hör till de lätt räknade, soan får bety,tlelse
för en kom,mande generation. Han år en vägvisare som få - även -tör
sociaiister till vänster om honom sjäh'.

T. N-

Eerman 6orier: llie Welfrevolulion.
lloliänrlaren Gorter är ju ,seilan länge bekant sonr err :rv h-rt'elnafio-

nalens omutligaste och mest radikala mä.rr. en marr, sorn stått på den yt-
telsta värrsterns ståndpunkt under de år, c1å opportunismen jort sig bre,-l
ino,m sociali'srnen. Vid krige,ts utbrott hörde han till de få, som icke be-
]rövtle rcvidera sin uppfattning och korrigera sig ,sjä.lv, emedan han ,sorn

klar och säker sociaiistisk teoretiker, som vetenskapligt biltlad rr-- arxi:;t
tänkt sig in i sanhä1l'sfrågorna och lärt .att se den i 'deras rätta ,sarn-

nranhang. Ilans bok, som utkom strax efter världskrigets utbrott:
:Irnperialismen, r'ärdsliriget och social ilemok,ratiin,
.lorde upp räknirgen med ile opportunistiska elementen ända ut tiII den
skenvärister, som lsddes av Kaut,sky. Och åtskilligt av det, han ri rlenn*
bok sade, har yt'terligare besannats ar' de händelser, som kriget dragit
i sitt släptåg. I synnerhet hans kritik av imperialismen, hans klarJä,g-
galde av ,dess natur, so rr ar:betarklassens främsta och f,örskräckligaste
fienile, har nu bes,annats på ett sätt, som vid geno,mläsningen av hals
bok låter marxis,mens alla förtjänster komma tili s;'nes, lär det gäIler
lristorisk krjlik rv .sam)rillc.liga [ör'hallandon.

Har rnan re'dan i ,iLenna. b,ok ett starkt intryck ar. att skalden Gorter,
utom säker teoretiker ,även är något av ,siare, så förstärkes detta ,intryck
vid genomläsningen &rr hans sista bok: Die \\r,eltrevolution.
Han skr.ev den uniler slutet ar- 1917 och början av 1918, och vad han där
såger om värclskr,iget och värdsfreclens möjligheter har besanna,t sig nå
ett häpnaclsväckande ,sått. ILan begagnar inga sia.rlater och inget prof,et-
pato,s. utan hans framställning är ka.llt saklig och ,uncler,sökningens metod
teoretikern.s r'ägantle .ar- skälen för och emot. Och nu har fredskonferel-
sen i Paris gctt honom rått, r.isat a'tt det är omöjiigt för imper,ialismerr
att förneka sin natur, att den nås'te ,sirrida vidare på den väg, som heter
frorlsatt krlgsel,äncle oc,h proletärutsugning, fcrtsatt jakt, ef.ter mert'årttre
och kap,italprofit, utan hänsyn till andra. tilg.

Främst upptar Gorfter till behanclling frågan, om t-ärd.srer.olutioneu
errentuellt kunrle uriih'lkas, och påvisar binclando 'dess nöth'ändighe,t, son
en ovillkorlig fö1jd zrr- cletta lörsta r'ärd"skrig. Kriget ha'r stä,llt rnot var-
anclra tr'å iågcr i öppen karnp, 'clår deö gäller lir. och ilö,d. På, ena sidan
står imperialismen, på d.en anrlra proletariatet, r-är'dsproietariatet. Och

ofrånkomligt är det Jaktlm att rlenna ,imperiaiism måste gå till att ;-tfer-
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ligare förtrycfa och utarma värd.sproietariatet, både genom fortsatt in-
,dustriell utsr,.ettning i ,st,ör:sta ocJr rhäns;'ns1ösa,ste ska1a. och fram-för allt
geno,m a.tt tvinga prolotilrerna ut till ständiga krig, i vilka arbetare
för irnperiali,smens skull rnå'ste 'siakta ner varandra. Därför är det ri

arbetarnas ooh hel.a mänsklighotens intre,sse nödr,'ändigt, att vä,rilsprole,ta-
riaiet reser sig tiII gemensam r'ärdsrevolution iör att krosstr, imperialis-
rnen, ty ,clet. är 'den enda utr'ågen för prol.etariatet. Det kan inte rädiia
sig på något annat ,sått. Det ges ingen utväg ur imperialisnlen, i vårs
återvä,nd,sgränd kapitalismerr n:r kört in, utom den revoiutionära 1ö-s-

ningen.
Intressant är ,c1en avclelning av boken, ilär Gorter behandlar tle ,sr'å-

righ'eter, som möfer kapitalismen vid dess organisering av den samhäl-
lel,iga, produktionen eftcr kriget. Och k art roch ty'illigt i-i,sa,r han på det
nakna ftrktum att kapitafi.smen icke kan re'da, upp de problem, som
tornar sig, i 's1'nnerhet cle ekonomiska, utan att socialrismen är den. enda
möjlighet, som numera återstår mänskligheten, om ilen icke vill h'elt gå

under ekonomiskt, kuitur'ellt och moraliskt.
I ett sårskilt kapitel behandlar f,örfattaren möjligheterna för revolu-

trionen oc.h dess framgång, och unclerstryker härvid den r'äsentliga,ste
törutsättningen: enighet mellan de olika nationernas pro etariat, enighr:t
båile nationellt och internaticnellt. Och enighet icke blott principielit, utan
frarnföra1it enigllet i aktion och revoluibionär kamp. Här ger han en
bitancle och aclressäker kritik av alla opportunistiska försök ,att lånlia
dn den proletära aktiviteten på farliga irrstigar från det rent kommn-
nisti,ska må1et.

!'ör virrje lånils arbetarrörclse är: 'rlet program, som han uppställer
för vär,clsrevolutionen och den motivering han ger det av allra stör.qtn
betydelse. Han unilerstryker i cletta sa,mbanil vikten av att uppstiilla
blolt rent rovnlutionärl krar'. jcke så,lana krav. som r\- regerirrgarrra i

nödens stunil kan uppfylla,s, eller åtminstone skenbart uppfyllas, f,ör alt
senare återtas. utan sådana krav, som regeringarna rick.e kan uppfylla,
utan att bry'ta mot sig sjäh'a och <lårmecl bereda sin egen unilergång.

Sist behandlar han den ryska r.evoiutionen, och påpekar cle Iärdom,rr
Vä,steruropa anåste t,aga ra'rl nota.m nlärifrån. Itran påvisar olikheten i sarir-
hälisbyggnaden i Rys,slarcl och i ,cle vä'steuropeiska länderna, och tar upp
tiil granskning ilen omläggning av taktik, som rdess€r olikheter betingu'.
Den förstående skildring av den ryska rerrolutionen. som Goder ger, ;ir
någo't av clet bästa, 'som från icke ryskt håli i klariäggande teoretiskt
syfte girnits, ,är'en om ilen förefaller rågot knapp. Som ett ly,sanile före-
,döme står de ry.ska proietärerrtas g.ärning för Västeruropas proletariat.
Och den r;rska rer"olutionens clyrköp'ba erfarenheter måste beaktas :'tv

Eiuropa.
Gorter är kom,munis,t. Hans ,sista bok, liksom alla hans titiigrre

är en skatt för clen, rsom vill öka sitt ko,mmunistiska vctalde. Det
rnåste 'därför hälsas merl glädje, att,clenna bok snarl konmer att gör'rs
tiligäng1ig även på is\ienska ,språket. Den är ett r'ärdefullt tiliskott i

lnternationalist.
clen r-ärkligr kllsskrmpslitleraturen.
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Altons paquef: Iler Geist der russischen Revolufioff.

-\llons Paquct är' er] ii\- rlct sumtida 'fysklanrls bästa tiiktare, som
lublioerat bctlclrrncle ting ba.rle på prosa och r.ers. Sår'itt bekalt hlr .l*rrr.j före kriget .tgivit något politiskt arb,ctc. ,\tt ha' r.u gör det är föge.'rnärkrringsrrirrt i e' tiil dir sårski]t hans eget fostcrinnds alit arnat, riri
irrge.iima öde tvingar clcr st.ra politiska li'sr,r'oble.rc, i.pi' åv.n clerL p.i_
r-ata ste privatrniimri skr.

Det hiincle. i ,clessa cl'girr nåstrrr 
'egelrätt, *tt rlc. borger.liga clikh-

ren liancllöst. .tln {.ntasikr,aft och p.ctisk svn, föijer sin kla,ss i tless {örr-rr.-

'i'g i*iör: hä'delserntr ocrr cless krassa krassegoism. paquet har inte jort
tlet' IIan har sorn prä-cskorrcspontlent rest till bolsj,er.isrnens Rysslurcl rnerl
iippnr öeon. utan lörclomar.och brackig skläcli. han har vistats,tlär.i:n
r[ntl]ig tid otlr hiur h:rr: r'iirkligen en rlel att berätta näl ]rn1 liornmer åter'.
i{ans förvantlling är rcliommemler.atrcle lör hans årlighot r_rc}r vitalitet. IIan
r-lr under l<r'igot patrilt,.io 

- sorn han sjiilr- beliänn.er i sitt töret:rl t,rll
si' skriit De. Geist clcr rr-rssischen Rer-orutio' - han trottrcie en ticr på
ett slags ullplvst irnperialisrn. Flan återr'åldcl från Petlogrr.rl och l,{osli'i,r,
cj tlirekl som lrolsjevili rnen i .stort \:nunell l.ör tlon ,so(:iå.1å revolntionrrr
- ut i.clcss rådss-vstern r,1,1 proletär'Jil,trtrtr.. tr{ecl r),rska rerrolutions'j;-
l-rr"c-rttef och Stocl<holnrs-lionterensens för"olrrckande valt hrrn pii ri.et kialtr
rnetl.4,11, riild.sl<rigot sliulle utmvnna cj i r.äril,sfred utan i viirdsrrevoiu-
ti orr.

Ir.rluets bok ntgör'es a.r- tre {ör'edrag, håli'u i bör.jalr ar- 1g1g i olik;r,
t.vska. stäcler'. 1 det 1örsta, r)en lyska. rcr.olutionorr.s sjå1, förklararhal rlenu:r,
-r.iiil Yara nteslrtancle hos bolsjer.islnen. r-ilisom lran gel, ,'i liornmunisrnen
rler ergentiiga -qotriirlisruen", betr.aktar han bolsjevismen som ,'socialisnen
i dess uppmar-.r:h till or'edelbart aggressir.t förr'ärkl.igilncle". piska. sor.
tr-iilgal alla, till rih'arlig erftertarrlie ijvcr en lrv liomposition ay sanhälls-
liYet. l:Ian i<iinnol i Lr-rnins Rvsslan,tl att vatl li nu ul;plevcrr är föilelserr
rrr- id6n Llnl ell nr- epok i ,-rå'sklighetcus lir'. r)aquet rrar trots 

'årrrctenlvcl<ats ttt se den.stora rvsiia rcvolutiolen urecl r-iittrr viirilshistrrriska pei.-
spekti'el oclr bli.lien sorn en carl-vle ooh arrclrir s'rrsa,rlei trår.rar långt ef-
tcriit såg de. sttlra frilnska. Irrrn ogillar r-arje tvslit {örsöri att häicla de'
t'v-ska re-qnirrgcns uthretlrring. hoppa.s t\.är,1om pi dess utLrrcdling till
viirrlslevolution, "clenna rcvolution sorn tänker i folli och liontinenter si,"-
sorrr rårlslcpu]:likens förlattning". ej i JiLrpitali,stiskLr krltstater. H:rn är ej
l.rlind lrcundrtn. rncn ]ral iir r'åttr-is, ciglur-rrlarl r-llja att se flnkta. och Sans
.iiirt.r o.h förståntl såger lent ut: "r!tt ha obetingat och mccl gr.anclios
liirdhet rrpp.ställt prol:lclret om liampen rnol kapitalisnel i dess forrner
rir pri'at lch statlig ege.nr;tt', dct är nsiia ro'olutiorrens ofölgånglig:r,
I,rirnat. det iir dcn snrädirtle ]rolsjevisnrc'ns {örtjiinst, rlet år rless ulopisrn i
harxlling." .l)ct ganh Iiuropi.r, -stiir.tar' ,qarnmirr. nrerr g.rr.tlen tilt återupp-
bvgget är l:erlart lagtll I)cIt socialir. intcrrrltiolalisrnetr trärlcr nu i ställeb
fiir den Jolli- och la,rltörtjrh'tlt' irnpcrialisncn. och irrte rninst Rysslanrl
ska e'giing hr tlon bolsjevistiska epoken ntt tacka {iir.crr stor del ar- sin
Iraurtitla, ll'ihet. )rols.ier-i.qrtren sonr slog ncr de rrtläuciskl rrrrnektionspla-
llernå_
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I sitt andrn föreclrag. IJet rer-olutionära, llvsslari,rl och t-r;skalna, lte-
känner sej Paquet till rticlsprincipen, necl reservatiol och kritik rnen merl
fullkomligt kla.r insikt orn borgarparlamentalismcns bankrutt. Han utverr'ir-
1ar med vacl<el cliktartantasi r:åclssvstemets internatiorrelia n'öjligheter
och prisar proletariatet, r'ars parlamentarism sovjet är., som bärilre av,-lo
lya mänskliga rideerna. Ifan manar sin,a landsmän til1 stuclilm :,rr- sovjet-
i.c16n ,ocir vlkar ;,å ctt ty-skt-ry.skt rrärmandq på kornmunistisi< gruncl.

I clet trctljc föreclraget, Ryska revolutionen ,som tragisk företeelsr:,
betonar han bolsjevislnel som op.timismen, bliven statsrna]<t, grips ar. be-
unilrarr för rlc fattiga r]'ska proletärrevolutionärerna,s kulturtörst o:h
kärlek till trl.clen, en kärlek som han .saknar i clet kälkborgerliga 'I-y,sklaircl.
Han går entusiastisht i Jrreschen Iör' 'ett seimarbete m,ellan prcletr,r,riat,.t
och ,cle intcllektuelli,r. llessa senare måste kånna, att de doclt är be.släli-
ta'de rnerl de i slåktet.s intresse harr.clla:rde proletiir,erna ocir år1igt slut:L
opp vid .cleras sicla - utan att 'tillbe massan som såclan rnen också ul,iiir
att frukta c1en. Ingen kan 1ångre kviiva r'ärdsrevolutionens brald. mor
för,st om cle intellektuel$ går nec1, kan de enligt förf. rädda rien blodiga
kampen från att äncla rnecl llurcpas undergång, ge den cn mening.

Paquet är utomordentligt intress:rnt. inte bara därför att han är i'ri
ärlig, saunlrrgs,sökancle borgerlig cliktare och korrespondcnt, som rne.il sirr
krit.ik har något att 1åra rna,ssorna, utan 1ika. ,nycket som s)rmptom på clcn
r-äliliga. förutscdda .slrömkantring av cle intellektuella till kommunisn-rctr.
som reclan börjat, inte sil mycket i det alltid efterklunpande Svärge men i
de stora låndernl därute, där det handlas, ej bar:l hembrännes. En striinr-
kantring son återigen ej år annat än ilen avdankrnde bcrurg.eoisins l:r-
l<ämriude av sin respekt {ör' en arbetarröre1se som äntligen övergått fliin
socialdenlokrati,ql<R re.solutionslappnl tili r'ärdsomr-ii.1r-ande kommunistisl<
handlingl

1'. N.

Walther Rathenau: Heisaren.
En a\- den mång.skrivtrncle l-r,-ske socialfilosolens sista s.mir skril-

ter', behancllatle Kaiser l\-ilhelm - som han söker göra rättr.isa, ctt syrl-
1:.:Ltiskt drag, då Ka.isers forna Lrrkejer nu fe,gt g,ör,aiit för a,tt få hononr
per,soniigeu til1 syndabocli - samt dessuto.m socialiseringen, scm den stoi.-
industrieile förl. naturligtvis hrrr mycket ått invända mot, och frzigarr
Stet och fosterltrnil. I{. ha,r många rackrå orcl och bläukande iakttagelser',
men ingen koncentratlotr och komposition. En si.da Lenin elier Max Adlt,r'
fler mer iin en he1 boli Rathenau. Alltjåmt tairkebunden inom den kr_pr-
ta.listiska stat,ens och den internationelia konkurrensens tam, kan han ej ni
de verkliga sociologiska jupen och' låmnar läsaren i stort tämligen oirc-
rörd. 

)i.

'LtI-)
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Latenlz Bolin: IDiurpsykologisha håserier.
Ett fålt, som förut metl sådant nästerskap o,flats av en Bengt Licl-

.torss, är nat;urligtvis inte allt 1ör lätt för ,en efterföljare att slå in på.
Sliillnaden mellan B. L:s naturvetenskapliga, kåserier och Bolins är också
mär,kbar', inte minst i ,stilen, där den förle var .mästaren och den senare
är jåmförelserris torr. Men med clenna reservatiorr förtjänar Djurpsvkoio-
giska kåserier uppnårksamhet sorn ett intr.essant och lärorikt arbete.
r\{an vet, när man iäst clem, en smula orn jurens sått att uppfatta tiil-
varon och man fär en nyttig b'ekråftelse på,den örimjuka livsåskådning,
som säger oss att vi människor inte är alltför olika vår'a syskon i naturen.
En mängd intres,santa och nya iakttagelser meddeias om speciellt insek-
tclna.s lir.. l{arr får närtnare kunskap on h,ur juren kan sjålvstympa sig
och återbilcla förlorade lemmar, om ins'ekters och kräftors ]rörsel, cle högre
jurens lekar och {örstånclshancllingar, tlcras r'änskap och kärlek, hur m)'ror
och bin hittar hem o. .s. \:. I{en .ett kapitel står man betydligt tviviande
till: cl,et om råknarlde och talande håstar och hunclar, clår förf. visserligen
själv bara refererar anclras erfarenhcter. meil .dår rlet ofta förefaller som
rena skojet lnecl låsaren - malr vilt allt ha :frkta mel än en garrg. innan
man tror cxempelvis på hästar som löscr kubikrötfer! Bolins bok rekom-
rnenclera.s li','ligt ti]I alla arb'ctalbibiiotek och inte n'rlnst till tlen na.tur.r'e-
tenskal'lig-1 intresseracle un gtlomen.

?. N.

Elin Wägner: llvarferet Oron.
Friast blanrl svenska förfa.ttarinrror från fruntimrnet:sstil i gän3;..e

tråkig mcning, li'der dock Elin \\rägnei' av felet .r.tt aiitjämt förbli "pänn-
skirft". Hon år underhällande och hår i .sin nya bok g,ett åtskilliga lus-
tiga rlrag från sprittörstens Sr.ärge kring ,sena,ste år,sskifte, men hennes
konst år för lös, för rnycket journalistisk, kvinnliga kåsörspalten. Figur-
teckningen är deh-is gorl, rnen ilelrris haisig. Båst tecl<nar förf. själv-
[ör'sör'.irnr]e kvirrnor. 

\.

Everf Taube: Mina damer och herrar . . .
- tr)n nyckeirornan om .s\rensk bohäm i l{öpenhamn, tåmligen på

slump nedskriven och r'ätt ytlig i teckningen, men av intresse som
kument på }åtgå'clekadensen lros desss kretser i en stor tragisk tid.

tn
,1o-

N.



1919

YVERSTFRKSDT

IDen norska socialdenokrafins kongress,
som nyligen hölls och praktiskt taget enhäiligt anslöt partiet till clen
kommunistiska I'ternationaien, kommenteras av l) e,t tyventle A:r r-
hundred,e med bl. a. följande ord:

lVlan får naturligtvi,s inte fåsta f ör stor vikt 'iil att oppositio.e'
till 'h,öger harl,e sjunkit, till hälften av det antal, den rnönstr,ar.le i fjo].
I-långt viktigare är högerrgruppens ocr.hörda inre svagh,et. De' i.te bara
hyste en panisk för,skräckelse för att betecknas med namnet ''högerso-
cialistisk" eller för att sanrmanstäilas rned sina meningsfrånder. scheicte-
männen i 1'yskland; den uppg;av också varje kamp iör sin staurl|urrkt tiii
Internationalen, vilket i ,själva verket är likty'rligt necl rerr fa'flykt.

Taktikb,eslutet och a.nslutningen til1 .den kommunistiska International en
står ju nämligen i det allra intima,ste inbördes sammarihang. Nä,- Norska
trrbetarpartiet nu anslutel sig till tredje rnterrrationalen, är clet ju Jörst
och fråm.st i erkånnan,clel a1r, ,att vi står mitt uppe i en r.erkligt r,eYolrr_
tionär period och att vi hör sarnman med ,cle v,erkligt rdvolutionär'a pai.l,i-
erna, i alla, Iantl. Det betyder inte, att vi är rned om allt, sorn bolsjevikc:r
och spartakister tagit sig till, men det betyder att dcn kritik, r,-i har att
utöva gentenot c1em, är ,d.ln inre, 1ojala och l:änskapliga, som utövas pir.i:_
tivänner enrellan. själva huvuilsaken är l<lar: där klasskanpen förc, rläi
står Norska arbetarpartiet rent och klart pai proletariatets sicla.

Minoriteten är också fuil av i.rä mots.ågelser. Den råknar båcle e'
llygel av lena, lrtterliggåencle hög'ersocialister, {o}k mcrl en srr åborgerlig
morals livssyn utan sinne för marxismens hårda, logiska grcpp på r-erk-
ligheten, folk som i grund och botten bör ut ur partiet och sjä1va hetst
vill rlet - och en annau flyget av verkiiga socialister, som J:ara r'ärd,:-
sätter det parlam'entariska arbetet på ett annat, sätt än flertatet, men sorn,
;iär det kommer till stycket, likväI säkert skall l,i,sa sig stå på clen rättrr
sidan i klasskalrl'cn.

Någ'on aktionsförmåga utåt eller inåt är .lärför en ,clylik nrinoritert
ur ståncl att plestera, och det störs,ta, mest avgöraride resnltatet av kon-
gressen är därför, att Norska arbetarpartiet och hela arbetarrörelser ur
står rner samlacl och enhetlig än någonsin under cle sista ?-g åren.

och det rnest glädjancle rned denna samling år att den skett till r'iin-
ster. \iarje an'dligt va,ken socialist har ju känt det på sig rle sista två
åren, hur hans tanlie a' händelserna tvungits in på nya banor, hur. cle err-
rop,eiska revolutionemtl lärt oss båile varmar"e hånförelse och mer nykter
verklighetskärl.ek. var och en enskild a\r oss har - i mer eller mintlrc
raskt tempo - utvecklat oss till vånster, och rlet samlaclc resultat. sonr
kongressen utvisade, var att riktningen är den riktiga och farten oklau-
tlerlig. Nu gåller dct c1,å, att 'det kommande årets arb,ete infriar löftena från
pingstmötet.
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