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DEN TREDJE
OCH DESS
Av N. LENIN

INTERNATIONALEN
PLATS I HISTORIEN

De "förbunclna" makternas imp,eria,rister håiler Ryssland in-
ringat och fönsöker .å arrskilja den 'smitta,ncle pesthärden genom
at.t hå1la Rådsstaten ifrår,n den kapitalistiska värl,den. Dessa mäu-
nisk'or, r,ilka shr)'ter över sina inrättningars "dernokratis,m", iir
tili c1e. gracl förbiinclade av sitt hat till Råilsstaten, att de icke
miirker, hur löjeväckrancle de har betett sig. Betänk: de högt ut-
veckla,ile, uppenbart,mest kultiverade,och,,d,em:okrratiska,' ända
till tänilerna väpnade, i militart avseencle obestri,dligen de ledanile
ltinilerna, fruhtar and,li,g rsmitta, fruktar clen ,s,o,m elden, ,och detta
Irån ett härjat, {rungrande, änn' på efterkalken vararade och en-

'ligt tleras egna fö,rrsäl<'inga,r närstan ',lra,lvba,ribariskt rancll Reda'
e'bart clenna motstriclighet öprpnar ögonen på alla värrcrens arbe-
tarmassor och hjälper till ,att a'slöja sa-nningen 

'nder 
masken pii

imperia'listerna Cle,menceau. Llo;lll Georges. \\rilson och deras re_
geringar.

Me. irrte enrlast cle' av cleras hat mot råclen föror',sakade blinrl-
hcten hos hapitiali,sterna, utair också clen mellan dem sjärva uplr-
komna, oeniglieten hjalper ö.Bs geno,m att cle clärigen..m ofta, sätter.
hrokben {ör varanclra. De är bundna vid varanilra genom en verk-
lig ty-.tnac1en's rsammansr'ärjning, emeilran 'cle fram{ör ailt fruktal
utlrreclarr,clet av verhliga uppgi{t'er i all,mänhet från Rå,clsstaten.
nrer synnerligast dess o,fficiella clokriment. Likväl har tr'rankrike;:
lrurs', rligir lruvu,lorgarr Le Tennp" j siir.r sprlter publicc.nal mo,l-
delanilet om bilclanclet av ,den Treclje r'ternationalen i Moskva.
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Yi lrn'mbår a,v ciemra anleclning till dc flra.nska b,orga,rna's ltu-
vudorgan, den franska c.hauvinismens och imperialismens leilare
offentligt vår:t varmt kända tack. \'i rir reclo alt sända te Ternps

en högti,d ig adress för frambäranclet av r.år erhänsltr. {ör det, att
clen så lyckat och deltagande gcr oss sin lijälir. Är' ,c1et siil.t,

tarpå Tre Temps frarnställde sitt mcrlclelanile elter vårt ra'diotelel
gra.m. konmer ty'clligt till syne,s c1e 'ledancle principelna fiir clerrna

t-ränningpåsarnas talesman. Den r,jlle ge \Vilsol en pik. ironiskt
påpeka flör honom: se upp, hurr-rd'a,na cle är. r'ilka ni är v-iilig' att
träda i unclerh'anilling med l De vise, 'som shlcv pa pinlilgpun-
garnas befallning, uppmärlrsammal inte, lrur tieras slirämskott orn

bolsjevikerna till lÄrilson i arbeiiarrrrassornas ögon blir till en r,,:-

Jilam just {ör irolsjevismen. Jag upprepar iinnu: r'årt varnrrtlic
trrch till c1e lranska miljonårernas rslrriirkrörl

Bjlclantlet av ll'redje Internation,alen jnföll r.'icl en såc1an punlil'

i vii,rldrskriget att inga entente-impc,rialristernas småfutt'iga rstr'\'p-

nings{örsök, iche Scheiclemånnens i'l'ysklanc1 el}er Rennerjstel'nas

i Österriihe, förmår hindra kunskaiten 'om grunclandet av clen

Tredje Tnternationalen att lslricla sig tiil alla jor'clen's a'rb'riar:e

och väcka genklang hos d.em. Detta sakfijrhållande ftlder: icire

clag {rån tlag utan timme {rårr timme clen viixande arbetarrevoir,r*

tionen. Denna situation framkrlladc-. a.,' cleu bianil de arbetande

massorlra ntvecklade rådsrij,relsen, r,illien rec]an har riått en sådrirl

rrrakt, att man meil skäl kan k,alla clen för err ilternatiolell rtjrels':.

Den Förs,ta Internatioralen (1864-18?2) gicili ut på ait lili
grunclen för artb'et'arnas internrati'onella organisa't'ion ftir att cliilig'-
nom bereda d.em för ,ileras revotrutionära pålryckning mot kapitalet'
Den Anclr'a Internationalen (1889-191'4) utg-joIcle 1lroletariatets
internationella organisation. som fijral]ledr1es ar- cless ti]h'iixt. r-il-

lien åstadkom den revolutionära nir'åns tenlrjloliira siinlining. rlil-

irortunis,mens tilifälliga kla;{tstegring och slutligen fijrcle dcrrila

international till dess skamliga sheplsbrott.

I)en Treclje Internationalen shapacles l'ahtisht 1918. clti r'Lrn

nå,ngåriga stricl,sprocess en m,ot g4t1rortuni,s,me,1 och s,ocrialc,h an-rvini,.-

rren, so,m va.rit syrrerligen ha{tig just uncler iuigsticlen. }ec1r1e till
bilda,nrlet aI cle kommunistiska partiei:na i olika nal.joner. For-

rneiit grunclades den Treclje lDternationalen riil 'de-.s första 1'epr?-

sentrantmöte i Moskva i rnar-q 1919. Och clenna International,.

kara'ktåristi,ska clrag, cle.s's 'm'arinE 1,i11 'ftir\re'rkliiqaarlcle' ti]l tiliiinLlr-
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rling i li'et a'Marr'iäroi''crr tit a'vii'd.'cre av sociarismens oc'arbetarrör'el'sens r'*'c':aåriga c'.ömrnar, cletta karat tariuii.t n a,'oghos 
'lcrr TreJje rnle'ralionalerr 

'isar'le sig g,,rrrsr ,ara.r,.,a,,t,,,1i
L:1^ "_l'"1 ,aiet 

trå:he "internationelia arbetaruijtet,, redu:tt, ,r.r, biir_JiruL'' 1 lrcliaDt .1str:äcir'ing, gri l.rart,, i l.tan,, tna, cle ,o,,;rrt,i,st,i,rl;or','publil;t r,,us lör(ttr trti.

Förstu rnte'ratio*ale' iatle grunclen ti11 proretariatets in1.r.-na,tionrella kamp för socialismcir.

:ln'drct rnter'ati.naren rracle att tillse den virrstriicki.a nras-"-rörejscns lrramtitla utbre,clning i olika länt1er.

- 
Tred'ie r't'ern.ti'onaien t'ragn'acle sig lrr*kterra. ar, ,cr,e,n anrrr:rIn'ter rr.r'ti'onralens 'a'r,rete, srängcle tlsiicrro 

'c'Ilersrs 
ropp,ortunis,tiiska, s,o_cialcha'vinistiskia 

' borgeriiga och -sm åboi-g."rig.. 
'r,"ä","i,"iu";"a 

-{iörv erlil iEa pro letariatot,s,clilita tu,r..

Dc partier, s'r' grunclar sig pzi värrclens re'ol*tionära lörels;r-proletariatets rörerse. {ö' att .r'k,rsta lcapitaiets orr. iran nu ar-vän'cla siE a' e' fiir cieras uthålrrighet ,stora.tacr stöiliepunkt: någrarriclsstatt:r' vilka i internratio'e' Jara, i livet för'er*rig'ar proretii-riatets diktatur, ,cless seger ör,er kapitalisrnen.
De' Tredje rnternati'nar.ens historis,ka,betyclerse be,står cliiri-rtt rlr rr Lregl''Lc r'öiverkJiga Ma,rx' slörstu t(:;.t.,rn,,J.; ;,,i,;; ;;;; ,'_fa,ttacie rsrocialisrme,nrs o,cli,2xfo,strsry,rörelsenrs resultat edlter se&lerna_*utveckli'g, en förk'nrr'elge, vilrie,n innrefattar b,egreplrct:,ro1ct.-riatets ,cLiktatur. 't

IJetta snillriiia {iirutse en,clc, denn,a
lerk'lighet.

sn'ililikra teo,ri l.rörjar Jrli

De'*sa iati''-rriir 'o.cr är nu iive'strtta tilr aila '*tida cruopei'ii.språk och ännu mer: till alla viirldens spriik.
Ett nytt ,skecle i r,ärlc,ls}rist,oriiner har tagit vicl.
Meuriskosliiktet rrrär av sig cien sista forme' ar., -qrar.eriet: a,.,rr{<apitralisfiska ellerr lijneslaver,iet.
Befriacl ur siar-eriet trzi,rler rlänr"sklig,Itten fi;r. liilst.r giing.elut i verk,ljg {rihet.
Hur har clet var.it möjligt. att clet fiörsta lanc1, sorn fiir:ver*Li_gat proleta'riiatets rliritat'r, sor' tlanat Rårls-tatc', ;;r; 

'.r', 
u.,Eurol,a= mest ollerl,livna lirrrlor..., \'i mi..1 nr. 

"".- 
r,rr,',Ur_,, 

',,,'n 
,;

-*ii'ger, att speciellt den'a mot-.tricrighet melran Rr.sslancrs efter-
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blirenlret .ch clet språng clet tog till sin }iögsta, demokratis,ha {orm.
råcls- eller proletariatclemo,hra'tin. 

'tgjo.rde 
en av rorsakerna till

lienilsliapen från cle socialisti-.ka leclarna, som vicl ,siilran ,om olrpo'-
turirsternas vanliga och na.rraktig:i. fördomar, sJ,'nnerligast har för-
..r'årat eller llörch'öjt ,ppfattningen av råclens betydelse i väster.

'\rbet*rmasso'r'na har instinh'tivt {attat r,ådens bety'delse so'nr
rnerlel i proletariatets htm1, och som en form för proletiirstaten.
Mer tlc a' olportunismen bestuctrina "leiLarna" fortsatte ocrr fori,-
sritter änru sirl.r, *tgjuteiser ti1l .[örmån för clen borger]iga dem,r-
iilatin, benänrnancle tlen "clemokrati" i alimänhet.

frilken miLr:xi,st -*,ont helst. till ocih ,me,cl r.ilken människa soln
Lclst, som i allmänhet iir. insatt i ticlens frågor, svafar.. ,om mar
st.i1ler till hono,rn frågan: iir de olika kapitalistiska liinclerna-.
.jiirnn'a, eller 1;r:oportio'ella övergå'g till prole'tariatets diktatur.
irolig? 

'betingat ndkancle. Jii,m,nlltvecklingen hrar aldrig fö,r'ekronn-
r'it i cleri rapitalistisha. värlilen ocli har inte heller hunnat göra
r1rt. \rarje,lancl Jia,r utvcckj,at syn'eriigen ojämnt ä,n ena, än anril'a,
siclta,n eller clraget hos sin kapitalism och arbetarrörel-qe: utvecklin-
gcn,s gånu lar r.arit ojämn.

Niir Fra'kri'lie genomförcle sin .stora. b'orgerliga rer,-olutio',
r-iicha,nile ,historiskt nytt lir- pri hera Europas fastla.n,cl. visade sis
Il'iglanc1. som stocl i slretse' fijr det kontrrarrevolutionrir:r, förbu:r-
rlet, stå pii en högre kapitalisti-qli utvecklingsni.rå ån X'rankrili.:.
Ocli Englands clåtiila arbetarörelse uppvi-*ade ,mSrcket ar, öen ko,m-
rn;rnile marrisnren.

Niir Jlngla,nil gnv r'ärlclen tleu för-sta vittgående av verkliq.,r
1n rlssor ullpfattaile. prolitiskt gestaltacle, pr.oletariat-revolutiouärrL

'iirelsen: chartismen. inträlfacle i Itruropa ett flertal me,starlel-s
.q\.-agR borgerliga revol:utioner. men i Frankrike flam,rnacle dr:t
liir'-.ta st'ora neiLborgarkriget upp melian b,orEarna och proletaria-
tr1. B,orgarna kross,a,ile. proletaliate,ts e,nskilcla nationella grupp:r
liir fijr sig och vicl olika tirier j rrlikrr 'lancl.

England r,ar: clen r'ä,r1c1, i lil,ken enligt llngels' utsago bor-
g'iilna tillsamllraris rnecl de ,förb'orgerligacle ari'st,oklaterrira shapacle
lrroletarintets tin mera b'orgerliga övelklass. Ett kapitalirsti'skt ut-
''-cck'lat iancl ställcles för åtskilliga ,decennier pii efterhiilken i 1,,ri;-
lctarialet-s revolutionära kampis tectrren. Frlanirrike hom att {örlörrrr
Ir'olctariati:ts lira,{t de tr.å viirlclsliisl,orisha gånger r,lc.s-: ar:betal
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Krigets frukter
(Ur Ävanrti, i.talien,ska socialistpartiets hul,;r_rclorgan.)

lilass rc'olteracle mot borgarn,a. åren 1848 och lg?1. Högsta ieri-
ningen i arbetarnas rnternra,tiona.l hlev s,eclan tyskarnas från ,cle1

nittoncle seklets sjrr-ttiotal räknat. clå Ty_.ftfu1d jamfort rnecl Eng_
lancl och tr'rankrike var ekonomi.skt efterblir,-et. Och c1å Tlnsklant,l
ekonomiskt ör'r:rflyglacle båda clessa läncler, 

'n,cler 
clet anclra tir-

ta'let på nittonhunclratalet, iLå visa,cle rcig de s. k. sociarister. sr:.r
inneharcle leila,n'de stäi'lning inom la,nclets arbeta.rröre1s,c, var,a en holr
riktiga" lJ'rnlar. ,d,e ,atrlra vär,sta s,lloja,re *.m sålt sig åt krapitalisternrr.
iinila från Scheidemann och Noske tiii Davicl och Legien var ile
hejdukar åt clen borgerliga kontrarevo,lutionen.

Ifela väridshistorien,skri,cler onekligen mot proleterja.tets c1ilr-
ratur, men sannerligen inga jämna. enkla. räta väga,r.

Nä,r I(arl Kautsik;r ännu 'a.marxist och icke den marxis,rnets
förräclare, som han nu blivit genom si' hamp för samhällei till,
samrrarrs med Scheidle,mann mot råcls- eller proJeta,ri]atclemokratin,
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skrcv Ian *lldeles i början av.jttonhunclratalet sin sjrrift Sl:r-
velna och revolutionen. r clennta, skrift framlade han ile liistoriska
betingc'iser, vilha ktrnde ieda till att clen högsta leclningen a' den
internationella och revolutionära arbetarrörelsen övergick till sla-
vernla..

Så iriirrlc oclisii. Tillsviil,are 
- 

naturligtvis blott {ör el kor-
tare tidspcrio,{.1 

- 
övelgicli 1edar.1-,latsen av clet revolutionära }rr.)-

letariatet och rnternationalen till ry,s'sarnra,, alliieles på sa:mma sätt
sc;m clen uncler nittoncle seklet var än hos engelsmännen, än hos
flansmiinnen, och slutiigen ho,s tyskarna.

Det har redan ofta ko,mmit Iör mis att säga: från,de i för-
grunden varancle länilerna'sett var clet låttast för ryssartl, att
börga proletariatets stora revolution. men det blir för dem oarrc
att föra den ti.l1 ett segerrilkt slut. 's,ett från tlet rs,oeiarlis,tiska saln-
lr;illets si-npnnltf.

" Vi har lättare att ibörja rlärftir att det tsaristiska r.ältlets ef-
terblivenhet f<;clde den stora revolutionära kraften hos o,ss. Ryss-
l'a,nds efterblivenhet åstadhom clessutom att dle ryska böndernii
gjorcle gr:mensäm sak mecl proletariatet i kampen mot godsägarna
och c'let hela såIedes blev en ob,egränsar1 bonclererloiution. \'i bör-
3ac1e hiirifråir i oktober 191?, och inte shulIe r.i ha segrat så iäti
clen gången om vi inte br;rjat just härifrån. Red,an 1850 fäste
I{arx ulrpmärhsamheten. på ta1 om Preu-*'-*en. vid att ,clet llanns
möi'lishet för proletariatrevolutionels förenancle mecl bonderel'olu-
ti,onen. Bolsjevilr,erna har. allt serlan 1905 kriml'at för. l,ölrlerrrrrs
och prolelariatets revoiutio,nära cl,ihtatunid6. FO,r ile,t trecljc gav
rer,.olutionen 1905 åt stora massor revolutioniira lärilomar. Uta:r
rlenna "generalrepetition" 1905. hacje 191? års revolutioner sir'äl
clcn borgerliga i mars som proleiarialets i novr:,mber varit ornöjliga.
For de,t fjär'cle beva,ra,ile lanclets ge,ogra,fisha ilörh,ållanden clet {rå,n
iie lecl'ande länclerna's yttre övermakt. För clet femte unclerlältade
proletari,a ets sjäh'ståncliga förfuål}anc1e til'l bönclerna ,ilen borger-
lig'a revolutionens övergålg till s,ocialistish. ulrlorliitta,de rlenna

-stadrsprolet,ariatets inverkan på landsbygclens halvpro,leltariat dr-.

rlbetande fattigare lagren. For clet sjätte uraderlättade slutligen
strejlistriclernas nrångå.riga sk,olning och ilen e,uropeisrkra, ma's,srörel-
seu,s erfarenlieter djupt och 'snra.bJrt ile rernoluti,onära rrir'elsiernas

egenarta'c1e form, so,m be,står t råd,en,.

Denna uppräkning iir natulligtvis iche full-"tiinC,ig. Mcl tills-
viilare kan man begränsa ,sig clärtill.
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-[iår'ls- e]ier lroleta,riatclemoiiratin ulipstod. i R;,-ssl.and. Janr-
fört mecl P,ariser'liomrnunen ha'cle ett andra värld,shistorisht ste,g'

ta,git-e" Pr,oletär- 'och boncleråcl,s,staten visa,cle sig va;ra clen först,,r
håilbara s'ocialistislia republihen i vii,riclen. Den l<,an icke mer c1ö

borl, i en nJ, stirtsftrrm. Den står inte m.er ersam.
För genornchivan,ilet rav socialrismens skapararbete,'des,s frl-

rrildc till sh-rt. :behör'-q clet ännu nJrcket. synnerligen myoket. For
de iri ctt högre kultursltridliun ståencle rådsrepublikerna vilka,s pro-
lertariat har större r.erhsamhetsmöjligheter, förefinn,s alla möjlig-
heter att .skjuta Rr.sslancl å:i siclan, c1å de en gång träder in på r'ii-
ger ti11 lrroleta.riatets'cliktatur.

Den ba,nkrutteracle Andr,a Internationalen hålier so,rn bäst li
atl rlii ocl gzlr upp i förruttnolse iinnu me,clan ,ilen lever. Den viszrr
sig irpl;et srorm,ilen in-terna,tioella bourge'o,i,sins haritla.ngiare. Deri
iil i sanning en gul intennational. Dess 'st'örsta id,e'e la leilare, 'sådana
scrm liantsh)'. kämpar för' clen bo,t''gerli,ga clemokratin. ka.llande det
"clemokrati i allmänhet" eller , v'eirl siom är ännu clummare 

-"ren ilemokrati".
Deir borgeriiga demokratin har' levat ut sin ticl, liks'om den

AntL'a Internationalen. vilken gj,orde s,itt historisk,a. ouri'dvikliga.
n1-ttiga ,a,rbete, då på dagor.ilningen stoil arbetarmassorna's ber,.,-

clancle inom lanren av''rlennn l-'orgerliga 'dem,okrati.
En lullständigt cliemokratisk borgerlig rerylubljh har aldrig

funnits, och har för övrigt inte hunnat r,.ana, något annat än ett
kapitalets ver rty-g till återhållaracle av de arbeta,nde, ett kapitalets
startligrrr våpen. rborgarnas'rfiktatul. Den dem'okra;birs,ka borgerliga
rcpubJ"itrren lovadc ma rten åt majoriteten. men har aldrig' kunnat
infria cletta lijfl,c 

'så iänge privatrigarilerätten tlll joril och civriga
procluktionsmecle,l funnits rvar.

"Frihetel" r'ar i clerr clemoiiratislra borgeriiga rerubiiken eu-
dast frihct för' clc i'ill,ra. Proletariatet och de arbe,tancle bönilerna
kuntlc enclast airväncla den 'drople frihet som {a,nns l,ili stärkanii-e
ar- sina hrafter i -ctriden mot kapita,let.

Första gångerL i r'ärldlen utgjorde råds- e11er pr,oletariafiderucr-

lrrirtin nrctssalrs rlevnokrati,. de arrbetandes. a,rbetarnas och srmiibön-

rle,rnas.

Ännu a,ld.rig i värlclen lrtar clet fumrits er sådan nra.loritets-
styrd stat som råclsvälclet irnebiir 

- 
ma.joriteten styl clär vell<-

ligen I

+:); '
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Den fråntager utsugarna och clera,s ]rantlalrg.are "friheten",
tlen berövar ,i[em "fri]reten" att ,utsuga, "friheten" att leva på
anclrtais 'svält, ",friheten" att återinföra ka,pita,Iets välcle. ',friheten,'
att slå sig sa,mman med utlänclska borgare mot cle egna arbetarna
ocll böncLerna.

Kautskyanerna tar parti för en rsåclan "irihet". Därför iir
cle förräclare mot ma,rxismen, förräclare mot s,ocialismen.

I intet har den Andra Intern,ationalens icleella ie,ilare såtl,anra

-*om llilferding ,och Kautsky så visra.t ,si,tt avfra, l som i sin ofiir-
måga a,tt fatta r,åctrs- eller proletar,iaöclernokratins betyclelse. dess
förhållande till Pariserko,mmunen. ,clests nödvändighet som en form
av proletariatets cliktatur.

Die Freihet n'.o 74, de tyska "oar.hängiga" (1ä,s: kåikborger,
liua,,srnå,borgerliga) socia'lctrem,okraternas språkrör, har publicera,t
c'[en'11 fetrruari ett upprop till Tysk ancls revolutionära proletariat.

Detta upprop har unclertechnafs n1r partiets stJurelse och hela
clen na,tionella, gruppen

D'etta u.ppr,op besk;r11er ,schei'c1emånnen för att ,sträva efter
ett åsid'o,sättancle av råclen och försöker 

- 
ja skratta intel 

- 
att

i stät'let ge dessa visrsa statliga rättigheter..en liss plrats i grunrl-
iagarna.

Försona. sammanslå bor'garnas diktatur mecl proletarilartets
tlikta,turl Så enkelt clet ärl \rilken snillrihhet är inte dettal

Skada. blott ,att iute dettrar fös'öktes redan uncler Kerenrskris ti'l
av de förenacle mensjevikerna och socialrevolutionårerna, ctre-rs:r

sm,åb,orgare, vilka in;bi11ar sig va,ra sooiali,s'ter.

De som inte, viil lä,sandet av Marx, uppfattat, att i clet ka4ri-
talistiska samhället larje tilispets,a,d ,situa,tion, varje allv'arlig ,sa,rn-

manilrabbning mellan kia,s'serna, måste leda tilt antilgen J:orgai-
nas eller också proletariatets dikta.tur, tlen har ingenting forstått
va;tken av Marx' ekon'omisl<a. eller politiska låiror.

Men Hilfer,ding, Kautsky & C:is snillrika ic16 att samman-
smälta pr,oletariatets dikta:tur mecl tlen borgerliga, forclrar sin slir-
skitrda granskning för iatt man skall kunna bemöta alla des'sa eko-
nomiska och politiska galen,ska,p,er. vilka är ,samlacle har" i detta
upprop ar' ,clen 11 februari. Det måste få vara till eu rruuair gån.g.
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ETT SOCIALISTISKT CENTRAL.
DI NAVI ENBIBLIOTEK I SKAN

Av ALLAN TTALLENIUS.

I Krjstjraria hal rna r {ra:r.rlia,-.tat ett {iirslrag t.rrn att bilda r,tt
socialisti,skt centralbibliotck {ör' N'or,clen. !fanken rir otr,ir,elalitiq.t
lånst ilrårr fitr tidigt r-iickt. och clet liar al,lerlast glailja. r.arje r':it
rtv rleu,socrialistiskir, hull,uren att'Lijla. att mari reclan i N'orge -qhrirlil
liiirgre riir blott tili att r.iic,ka Iörslagei;. Atgarcler har allarerlar

t vii'ltrgits. åtgiircler som,siktar mot {örslagets snara r.ealiserar'ilr.

I)e är ut'an tviverl r:iktigt. att för'sl,age,t fi;,rst kommit upli i
N'olgc, 'clct lanii a.rr cle tre silrantlinavisha länder,na cliir bibliotek,ssa-
,lien rrått sin högsta utveckling qch rliir Shanclinilviens skicklign.:l'r
l-ribliotekrri.er: liun,s att ti1lgå. Mon clet iir också nörh'äncligt nit
iiel,ona l'iliten av. att sakkun,s{raperr }riirvidlag får rätt att gö,rrr si-l t
iullr.tanclc giillLancle. och clet från Iörsta början, så trtt icke nå.q'r'l

s-r'nneriigen \-iilmerli.lrl,le leknt:in gir sta och i sin viilmenilg uptr,
rrittar ett biblioteh, son fy}ler lian-qke c1e an.rpråkslijsas;te llorclrin-
ga,r. nrcn linappast rner..och jnorn kcxt r.ir,,rr sig ic,ke liunna tjll-
i'r"edsstiilira cle lorrlringar. isorn måste ,stiill'a,s pri ett mocliirnt biblio-
tc'k. Ilä'rfitr iir clet iarl:solut l-ilitigt. att ern tclini-skt utbilclacl l;iblir,
tcliar:je gena'st får: hancl om organi-o,ationen av biblioteket. Firrn.
t,u såilan ichc ntt tiilgå bland lrartikraftern,a. bijr: j i,rlla ila11 en

lacllman al-ctiilhs. är'en ,orrL litteraturvalct clå rnåste'komma i hiil-
llerrnå på rl;irför siirskilt lämpacle 1relrso,ner. I varje {'all JtOr ju vid
Tribliotehalien-q sic1,a j och llitr ljtteraturinl<öp stå en nämnd. -sorr
repre,centerar timnslialr på de oiika omr'åclen littelaturanska{{ningln
slirall onfiatta.

Det iir lretf ilelseliullt ieit ,or:ganjs'ationsallretefr gena,st i bör.jirrr

1l-c orn Liintler ar- en llachman" ,cliirfiir. att biblioteirste,linihen reda-l
utvc.cklia,t si,g till en liunsilrap. -som ingalunda i e,n ,hanrlvän'clning

inhåimtas iiv en lekman. De teliniska utibildni,irgen ibehövs r-,it'l

u ppclriigarr,clet ar' kontu,rer ra {rir ibilil,j,oteliets verk,sa,mhet, r, ir1

iroiiiagret.-. klassi'ficering ocii h'atralogi-rnilj11g. -"å at1, gera-<t ett -t)--
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--teli blir tillärnirat. som fiirtlil,iskt senar-c kari bibelLållas. utau :r1j,
koitbara och a.rbets,shlkanile föriindringar mås1,e vi,iltaga-q. Sarnnr.i
gälk:r byggandet av liimpiigt hus för bibliotehet. $r clet ä,r kla;rt,
att företaget under inga villkor {år stanna vicl några hr,llor ' ctt
p:rr e ler tre,rrum i Folke,ts hus, trta,n abt det nu på allvar pla,ncras
err centralhärcl för clen s,ociali-.tiska ripp1,-vsningen på ,sarnhåliets
,,ljl<,r 

"idor.
Btt {örslag 'so,m sliulle ftrrtjiina att r:eahseras, ka-stas ,därfor

r;ueclelbart {r:a,nr. De tre län,rlernas socialdern,otriratisrtrra pa,rticr
Lorrle ltunn,a en,a sig om aitt var för: sig.sänila ut,e',stipencliat trrl
Arnerik'a att där stuilera bibliotel'ssalien vicl något ar- c1e mir'gr.
f.itt"nf,{Ii$a bibliotekarie,skolor, s,m t'liir finn-c. t. ex. clen i albrr-r,
eller i Neu,- York. En ,ett års, eller ännu lrtiilre en tvii års kurs
lore icke ur vägen för dessa tre. De slaåtar, s,oim offrades fiir
tlenna sa,k, vore lå,ngti.från b'ortliastade utair tvärtom kom c1e att
biirri frukt i fra'mtiden. 

- 
I cletta fall skulle ka-nske bistån'd liu',u.

|iirlikn'as från d,e ranerikarrsk-skanclinavjs,ha stipentlier. r'ilila, bil-
rlat-. 11nfls1 senas'te ticler till ett tiotal.

lfen från dctta förslag i för;igåeredc må vi gå tiU irrtt riigor.
niirnr:r,re skiirsliåc1a frågan o,m 'ett skandinaliskt centr,albil.rliotch
llilr rlen socitrli'sfiska röre1sen.

-Yöjlighcterla att realise,rlil dels:rmma irr ingaluncl'a srlå. llL,
e iorromisrka resurserna är för ti1lfiil1et rttl,er.st bcEränsade tn,,rr
liornmer a,ntag'1igen i ,snar frarntiii ati bli r:ikarc. Särshilt l{olgr,
lred. cie'ss str:r,rtrra arbetarrörel,se kan stöcla ett -qåc1ant för'e1.a.q gansk.r
r,{fektivt, och cles,s ptracering där förefallcr åtminsioue unclert,eck-
nracl tr1-gg'ast och {ördelairtigast ur många -.-,'nnulkter'.

BeLör'iigheten av ett sådant centralbibliotcli jnse,c ular 1ån:1,r

utliigrningar. Den -.ocialistis'ka liulturen har iu g.jor1 1an,di.inuir,-
sar, soln rabsoh-rt lirär-e,r en iritcnsirlare hultureil r,r:ik,samhet i ;Jtri.ll::

stabi.liserancle. förjupancle och viclga,nile -rvfte. Atl socja,listjsli,r
Iolliiri;gS,kolor i varje fall, va're sig revolutionen rsnart scgr,ar ellar
senrAre gör clet. m behör'-s är lilalt. Ett centraliti;lt1i'otc,k tncil -iilil-
1er' i r1e båcla 'anclr'a skrancliu'a;r'iska huvucl'stätlerna, riore ju i så,dani

lall cn clen lörträffligaste vinning. Att"vanilringsbibloterlisverlr
s'anrheten triom,m,er att spriclas står utom all motsäeelse. Itrn centr,rl
fiil clensam,ma får ei unilerviird.eras. Studieve.rksam,heten lik-"oin
liorsihningen lia,r gagn av ett centralbibiio,teli. O. s. r'.
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oc'h cen litl,rrr':rhu. :r)11 u11 {jr-.r^cr. ur. lrr.iissiirrila j Ryssl:ipil.
i r;'sklancl. 'i ll,i-s'er' o,ch an,cr*a 1iinicr,er. cre,n ,måste få eu piåbtsfull
l.illr'rr:rtegar:e. -.\tt rie lrcr{er:ligo. biblioieken. tr',.rts .lla för,.iliri-
ringar om att cle iir pia,rtilösa. försunmar crennra uppgift i hög1rtr
gracl ka,n icke fai*ekars. Hiir måst,c ett s,lianilinravislit bibiiolclr
gripa räclcla,nile in. och detta Lijr ske i tic1.

Nåja. skäIen för' bildanilct a' eJt såtl,r't bibrioteh är otaiiga.
Ltil, os's 'u ör'ergå till att cli-,.liutcra clen for:m bibliote,ket brir La.

Utan vicla,re slås fnsi.. att clet -"hall bli ett sper,ia|Iibliote/:.
el 1 trartilriLliolpk. elI r.crr1 so,,i,rii.1 islil blLliulel<. s,onr jrr.om.i:_:.
sii'all r)rrmma drämst ,so,cjalistisk iif,teratur, men *årclan i så riiije.
.gr:ac1. 

''so'm cletta blott merl nuvaran,ilc och frrr,rlticla resur,s,er iil
nrö.i1igi.

Naturllgt'is skall clet bli ett s.trl,arbdbrjatek, som lrar att qrir-
visa en så r'itt möjligt llullständig sa'mli.g ar- ritteratur på d.e t'r,,
skanclina.riska rspråken om,s.cialisme', liksom en särclele-q .ihlil
samling 'av socialistisk iittdratur på anclra språh. Hiir'idlrg f,r.
inget godtychiigt 'al ko,mma i frtiEa. .ta' bör 

'rvalet ske svslr.-
natiskf efter flaistställda linjer.

En an',an .,'ihtig 
'ppgift, 

.som tletta biblioteli uåste fyll,r.
är' att vara ett forsl;arbi.bli,atel;. l)et måste li''rra 'ppfvila ,le
mest vittgående fo'rclringar ie'v fo,rskarc, so,m vill trii.ga in i -socj,".-
lism'-'n, eller i errskj,lcla g'renar av ,r"lensamma. TiI1 ilen äridan biir
en referensarnilelning inrättas vid biibliotehet" som n13{:111,1jgf1:l,g

rnil,stc inom,sig innesluta en rorre'spon,ilerande unclorar-clelniug.
Denna re{'ereusavcleln ng sku,lle b1i liiirna,n i bibliotejiet och o'-
latta ciet egentiiga boilrbest'ånclet, so'm icJre finge utlånas. ,uta,n blott
begaqna.s Iå stäi1et e,iler i öm,mrainde och pirlitliga frall ställa,s j,:ll
forskares clisposition. Lltanför detta*kull* riaturligtv's e,n lårr..-
lör'els'e .xrangeras lå cluplettbes'tåndot. varförutom naturligtvis
filiall.rr-clelni,ng:r.shulle ha rätt 'att iåna ut böclier från sitt laser..

S tu,tlie,u erlw anilt, et en,skulle bef rärmjars genom intim,t,sarnar"bcte
rn.ecl läroverh, högstriolor, follr,högskolor ,o. s. v. Samt natnr'ligtr-is
gellorn rsmätte refer.en'-qavclelningar vid r"arje större fi1ia1. Liha.-.,i
g'en,oln .en vd,l,orgllniseracl aand,r,in,gsbibliotehsrörelsc. ,s,or-n skuile Lil.a
sitt lät bred,as ut röver liela, ,clen skar,cl,inavislia ,l,a,nc1rs,orten, c1är b,lctt
en soci'alirstisii förening eller klu;bb 'cxi,steral. Denna ,avdelning ar-
bibliotc'ket borde rraturligtr-is tillmötesgå cl,e liingst gåendc ,anspråli.

\it{i
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och till och mecl låta, enskilila pefsonelr på kortare eller lång.re tiil
l,estil,ll,a ett efter veilerhör'atd., 6rgerl önsha,n sammansraitt srociåIis-

ti-qkt hanclbibliotek \e\r vanliga vanclringsbibliotekrsprop,ortioner.
\rota ]rene. om komrnuniliationerna på r.ederbö,rancles ort gdr sådaut
( jllSl(Val'L.

Stud iecirhelv ork'sia,mheten sliul le un'clerstöalas naturlig"t vis uto r,r

genom I'anclringsbibliotekeir också genom sammalrsftilla,nile zrv lrok-
fi;rteckningar fi;r p'opulärt stuclium, genom korresponclens f\:ån r":-

fl:rens,avctrelningarna o. s. \'.

Just i dettn fall skulle filialerr,a i hur.ucl'stäclerna spel,a ungr-
i'rir r'ollen av centralbibliotek {r;r sitt liind,s socialistiska littcla,tr,rr:.
I)ern rnåste alltså ber:e c'lte-c stijlsta möjiiga rörel's,efirihet och obero'enul,:

.i v d ct gelr€r -s ä,111111 a -qtola c entralbibli,oteket.

Itrtt synnerligen vilitigt onråtle, s'om i nästan alla länder It.''.-
snmmats, skulle genronr ett såcliant centralbib iotek här i Sliia'n'clina-

r-ien i 'hög gra'cl belrämjas. .lag menar bdbliografin,, entrännerlig'e'rr

clen ,socialistiskra. Värclet av biblirogra'{ier 'över socialistriisk iittera-
tur inses uta.n vitlarc. I Ryssl:rnt1 har ninn ju alla.-oclan riitltagit
iitgiircler för att rrida bot på clen bristen. i clet att ;bibliografrer

iir.er r:ysk socialisl,isk litterratur nu förefinn,s i skäIigen st'or ut-
,rträckning. I Shanclinavien s,aknar r-i såilan så gott s,om hcll.
I)et tieoretrska int,res,se, s,om kommunismen här infö,rt, sku11e lte-

lor.clr,ais utomorc'lentligt geirom c1;,Iika litteratursrammtaiirstäliningr.rr'.

Katalogiserinrgen unclerliittatles viclare betydligt. i dei; iitt cL:;r

liuncle helt {örsiggå på ett stiille, r'arilirån sedan liatalog'kolt i
irrtea:ni:rtion,ell storle'li kunde beustäilas av cle siir:skilda uncleribibli,,-

tcken. lliiiaierna och vanclrings,biblioteken. Centralibibfi'oteket be-

hi;v'ile natur'ligtvi's Iör en ,såcl'an verksamhet eget tr1'qksri. m',n

kostu,aclerna ]riirför skulle Iner iin betala sig i längclen.

San':rrbet,et mecl utl\rnclet må'ste naturligtvis hållas så livliqt
som miijligt, och klart är att hlars,sifice,rilgs- ,och liataiogiserings-
svrstem natur,ligtvis 'måste vä1jaLs i a,n-.lutning filrl 1'6Ld de ,socialis-

lisiha briblioteken 'och arkiven nes( enlat sig o,m. Att cle 'systern'

-so,m härvirllag' reilan lrurit internt,ritionell burstrra}. frrimst br;r

liomnia i flirga iir lil'art. I)e1 egnh landets eveutuella sys:te'm böl i
det fallet utan r-i'clare shjuta,s å,siclo. Just i tl'enna särdeles vih-
tiga punkt v,ore clet s1,s1ig,1'liog11 n).ttigt ocir nöclviindigt att tekni's;irt

utbilclacle ,l<r'a{ter så sntart sorn rniijlist ,-rtällrJes tili förfogancl'e. Oc-},
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Från engelska kolstrejken

Ör-erst: Ärbetels 'trippel'allians (g1rur'-, rt,ranspo,rt- och harnnarbeta,r,e) kon-
fcle'*r i gru'koirfJikte"ir. u.clerr: F. Iro'dge,s (gruvirrb,et:r,rnas sekr.), R.

smiliie (deras or,clf.|, Ben Tillet (dera,s åddsfrejclacle förtro,enrlenr,an).
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rlet biir kornrna-c ilrås, a1,t tiet 1ångtifr-ål är. 1illi.äcirligl,.rtt lia-;blol.N
c' te,knis;iit 

'tl,iklac1 
1e,rlar.. utnrr kunnig och utbilclacl lrer.soriirlst,ll Irarr -lg.lJtt. -\lmin.1orro \.:ri.jr,arr[eirrirrgslörcslurr,lrr.r, lrör

rrlra ;siliidklig ,bibJio'teks,ura,n. och fijres4:åndamra ,{ö,r- ,cl.e största lili:L_
lerna mri,ste vara fö,rir,.gna m,etl clet iuternat,i,r-rngr1,. bibiio,te,irsarrre-
ti:t. Des;a k.av bön'stälias,om mar'iil lia ett förstklassigt biblio-
1ek. som liller clc oerhör,cla ianspriirli. som en komma,nile ,socia.iirstisl;
ti,l .'krll sfrjllr lr:r rlr.i{n'nm.,.

\iilka ritgär'cler sorn 
'eria. vi,tltagits är ruig icrire b,elia,'t, rnc'i r,arje farl| 1*t jag mig irihete'föreslrl at1; i r-art och ett ar. r.le

trr, b'srör,ila länrrle.na till,sLittes t. ex. cn tv'årmrrnnaliommi,tt:6, so,m
l)'rler u'c1er clen i Krisl,iania. Dessa skuile r,ccla.n nu ta itu rnetl
ir,kan'skaffninge' ,i s,å 

'råt'to 
irtt ,cle,' i resp. iäucier utgivna, ,_.ocia-

I'i-"tiska litteraturen (liksro'm n,a,truriligtvi's ocik.s,å tlen antiso.cialis-
ti'ska) arllt efte,r triilgång an,sk,a,ffiaties. I)e,s,o,cialistiskrar {iirlage'
-"tår na.turligtvis gratirs till tjiiirst,mercl av c'[e,m utgivna, böc]ier..
Ärrbetarriirelis,en i resr. låncler ku'rci,e otviv,elaktigt ä',eir underst,ödja
fij'retarget redan nu mocl min,cl,re. ansla,g.

Det iir j' 'soi'hI,art att ma,n int,e i ett tag iran stampa friam r:'
si stor ,orgen,isrltion ur jorilen, s,om clen virkens ko'turel här or.a'
aritytts. Nej, från en blygsam början måste man sinånirigou
skricla framåt. Iren detta s'måni'gom kan gärn,a. och bör hiiist,
lorceras srl m]rsftg{ ,s,om möjligt. Dock, forceringen får i flettr
fiall icke skc på g'runrcil'ighete,ns b,er,ostrla,cl .Ifan må,ste,m.inn,as. att
niir gr''den liigges för etö bib,lioteii, så bt;rjar ett ar:bete, ,s,o,tn ii r
rvsett att berstå genom 

'se,h 
er. Ya,leit av former och utveckli'!.s,

linjer blir clairför s)rrr;nerl,igen vikiigt. Ett flörut_.een,cle behövs. s'rLr
i'te skenar i r'äg på Iösa grun'cl.r. utran ba,seL:rr sig på gr''ci1i.q
liiinned,om om tillhörlarrade fakta. och friLn början bör clet*a lrålla,s
i ög'arsikte. Det rir ,o.sake' till att unrlertectrinrad hii.,r ovan franr-
kastat några liactrrmannl:rjsynpunilrter. r,ilha naturligtvis shuile för-
tjä',a. att gruudligare bely,sas och utför1igar,e m,oti'eras. ii.n r-hr,l

dcrrua ticishrilts begrän,sacle utr;rnl11s meclger.

Det 'ore en .sto'artacl r'i'ning för s'ake*. orn i.rartiorga.u ocli
orsnrnisationer ville ta upp clenna lrrlga, tiil cl,i,skus,s,ion. IJen lrar
tiilräcklig't många intre.-.s,an'{ir, sicl'o,r'. sorn hiott r,;rinn,er på att i cletalj
ilcbatteras och g'rrair,skas.
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VA RL DS KAPI TALISMEI{S BYGCNAD
Av N. BUCHARIN

.I

Den. moderna hapitalismen som världskapifalism.

I)en teoretisha nati.,on'alelionomin grundar sig på DQro) tiits

lrocluktion och är err ,d,e,n samhälleliga hushållningen gra,nrskanrlc.

11. r.. s. clen oreglerade samhä'llshushållningen granskande veten-

skap. l{en endast i ett s,amiiälle varest procluktionen är anarkis-

1ish. lihaväl som förileluingel] av produkterna är clet. utes]utanrle

i ett såclant kan,samliä}]slivets konsekvenser {ramtr'äda som "na-
turlagar". sorn av ens iilcla människ'ors elier männishogruppet.s

r.i1ja oberoe[cle lagar, r'il]ra till sina verhniugar är li1ia "blincla''

och obevehliga sott'], t;,-ngillagen. clå "taket 'störtar samman iiYr''l'

o-*s". Reclan l\[arr lacLe märke t]l clenna egenhet h'os varuproduit-

tionen, oc'.]r i si1 ar,harr.iilirrg om varorras fetischism, {rantstäi111e

Lan en l-vsi_rnrle sociologish inleclning till nationalekono,min, villicn
lrrrn lretonacle som en ldsfor'dsfu begri)n,socl, vänclpunkt för r,el.lr;-

sliapen.

Ocir i sanning, så snart vi ll1ott tager i betraktancle en leri-

leradl samhäilshushåIhring, Iörsvinncr a}la natiolaleliolomirlr:i
"protrlern". vri.rtlet. priset, r.'insten o. a. I oiclant fall komme'- ick'c

]rr.rller "miinniskornas inbörrles f örhå1lancle" tillsynes pii samnra

,riitt som "förhå11andet mellan varor", icke helier bestiilnmes san,-

liillse.honomin ar,' m.arknaclens och konhurr€D:erlr blildta lila{ier"

ntan av en vetenskapligt uttänkt plan. I stäl1et han i cletta fali
l'iirr.fiilnas. I'rirlt e11 håll en s;.s1.emalisk IOrkiaIing lV r'lotttta pq tt-

let hos hushiLllningen, från ett annat ett system efter gir.'na linjrrr

rörande 'cless Yerhningar. llen då ges clet ju icke mer rum {ör eri

rretenslrap, som sJrs,slnl mecl "ma.rknaclens blincla lagat", när' , j

cn gång siälva clenila marknacl mer finns. På cletta -cätt visar rrs'

l-,ortfallanclet av rlet liapitalistislia samhriilets procluktionssritt

iirren vata slutet för nationalekonomin.
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Nationaiekonomin granskar såredes,arultroiluktion,ens eho-
irt,mi.

Nu är clock uncler inga fc;rhåIianden det produkti'a samhär-
1et liktycligt med summan av de privata företagen. Re.lan Radber-
tus Ba.stiat fra'mhöll klart; uncler en m.t rronom riktatl poleniih.
förekomsten av en 

'ärskild 
ekonomisk verkningskrets, en särrskild

enhet, som han benämncle "ekonomisk enhct". om vi harle framfcjr
oss den sammanlagila su,mman av ,de privata företagen, ,så r,ar den
icke d.'etsammiai som ,s,amhä1let. "Su,mma 1" är e'c:[ast renf logislli,
men icke någon verkligt existerande lelhet.

För ,ilen re'a teorin kom,mer det på ett ut hur stor tilI siir
om,fattning, hur viil till sin utstriichning, den regleracle samhälls,
h'shållningen är. Irur o{ta skämtade inte därför Marx övor be-
n-ämningen "nationalhushållning", som .de tyska professorerna m,_.rl
såilan försmak använcle. Proportionellt av alldeles lika sekundai.r
betyclelse, ur abstrakt vetenskaplig synpunkt sett, är frågan, veir
rir clen enskilda hushåIlningens subjekt, hanillande person. syo-
nerligen viktig är därem.t b,eskaffenheten av sambanclet ,mellan
rLe olik,a. företagen och synnerligast då bes'haffenketen lros acnu-
utbytet. Tör clen mer konkreta f,orskninge', vilken icke begrä.rr_
sar sitt stuilium blott till ,ile allmänna ragarna, är cliiremot all.a
clessa frågor av syrnerligen stor 'betydelse.

IJen moclerna hapitalismeir är en r'ärldsk,apitalism. Detta inne-
!ä", att c1e kapitalistiska procluktion,smetoclerna behiirskar heLa
viirlden och bincler med fasta ekonomiska barrd ,samman varje åeI
*v .clensamma. Den k,onkreta bilden av vår tids samhäIlshushåil-
ning är värlilshushållningen. värlclshushållningen år samnerlicle,:t
en {örefintlig helhet. r grund felaktiga är därför så.[,ana clefi*i-
tioner av väriclshushållningen ,som de vilka givits av den moderne
{orskaren il:r Karl 'on Tyszka. Tyszka skriver: "så som natio,
nel'nas hushrillning utgör sumrnan av ,ileras enskilda jnclividers
hushål1ning, så är ocksä utirld,sh,ushållni,nge,% sum,M(rn aa nat,iower-
'nas h,ws'lt,åll,ni,ng." "Sum,man av c1e nationalföretag, som i väsent_
1ig rnån äger infl'tan'cle på värlclsmarknaclen, bililar världshus-
hritlningen." Dessa definitioner överensstämmer icke med varau-
rlra.: ilen senare motsäger sig ,själv, emeclan jag fruhtar. att begrep_
pet en enkel summa ej tillåter tal om c1e väsentliga oiirra,ilerar'as
särskilcla enheter. surnman av kräftor'a i en sump är icke någoir
verklig helhet. antalet, under året fiidda barn, r,ilka "samnrari-
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fört's" til,i ,er statistisk "helh,et", är lika 'ifet i s,ig sjalv en verklig
heihet. Först clen organiska eruhetli,gltetens förekomst gör åen

enkla sum,man ti1l en verklig helhet. En sådan helhet är något
clldeles annat ir den maiematiska summan. detla emedan den i;r'

något m,er, något mycket ,mer ko,mplicerat än en såilan summå..

II.

Världshushållningens drivkrafter är de kapitalisfiska lrus-
terna t olika länder.

I clen mån ,samhäliet i stället {ör proclukterna alstrar varoi'.

i tlen män sätter det sin prägel på det,olagbundna hetra. Arbetets
samhälleliga karaktår och pro,duktionens samhalle iga karaktär
kommer på detta sätt tili synes i va otnas ständiga, cirkulati'on'
Denna samhälleiiga karaktär hos arbetet framträd.er dock a,ldrig

s'å klart. som i den häniielse, att vi har en måImedveten ,samhäl-

lelig arbetsordning.

Det produktiva samhället är ett system vari de olika enhc-

terna är skiljaktiga till sin naiur. och fc;Ijer av ,ilenna enheternas

natur ilen procluktiva värlclens särart. Detta system innebär iclie
en "avsiktlig enhetlighet", rl. v. s. ett system unilerkastat med-

vetern ledning, och vari clet sku1le härska en bestämd plan. t{*j,
någon 'såctran plan ges icke. I),et finnes ej ens' en ledande sjä1 i
'diet allmän'n,a ekonom'iska livet. Egentligen pr'od)ucerar satmhrillet

i,cke; d,et proiluceras i, santh,allet. Och på denna grund härskar
männishorna icke iiver produkterna, ut'an rdessa över 'clem, ooh ilen

ekonomiska utvecklingen, som s'tyre,s av "naturkrafter", stannal
icke he1ler inom önskvärcla gränser. Alldeles som hela samhället
nnöer procluktionen's 

- 'den kapitailistits[rra pr,odulkti'on'ens 
- 

vä]dt-'

är blint och fullstäncligt planlost, likaså är det med iless enskilJn
clelar. Samhållet ä,r byggt av ilessa clelar. Och just dessa är de

ekoiromiska subjekten .i c'[et produktiva s,amhäIlet. Det system iic

bilclar är opersonligt, blint och i detta {a11 irrationellt, van'sin-
nigt.

Denna "irrationalism" utgör grundviilk,oret för nati'onalekono-

rnins existens. Men clet stora flertalet borgerliga nationalekono-
mef förestår' ilet iinnu ei. Så t. ex. finns. enligt l{rrrms, ingen



r,rirldsproduktion. såvida clet ej funnes ,internationella handelstir,cr:-
cnskommelser. Kobalsk antar i allmäirhet, att värld,sproclulitioncn
rinnu ej är tii1, att ,den 'uppkommer först samtidigt mecl uppkon-
steu av ett värld,svälde. Calver ta,lar om "världsmarknaclens elio-
nomi". I hela clen diskussion som {örekommit melian }fermes ocli
Diehl kan man icke ,spåra ens skymten av en r-erklig uppfattnirrg
ar. saken. Försöken att utfinna ett system som skulle utgöra rt'r
liiinnem'ärke för 1äran, grunclar sig oviilkoriigen på en falsk uplr-
1'rrttning av hela det kapitalistiska samhäIIssystemet. 'Iill 'ti;r'lför sin vetenskap söker man principer'. som heit och hållet liull-
l<astar ilen.

Uppstår så frågan, r'iLka är crle med.vetet verkanile faktoleuLa
i värl'dskapitalismen. Teoretis <t lian vi tänha oss r'ärldsk'a,trita-
iismen som ett system av o ika privata {öretag. Den moclerna kr-
pitalismen iir faktiskt så beskaffacl, att hushållningens clrivaurie
loafter blir ile kollektiva, kapitalisti,ska organisationerna 

- 'iu
kapitalistiska trusterna inom Lamel av respelitilc läncler.

IrL

Vänldsprodlrklionens anarhi och honkurrensen.

Ka.p'italet har inom ramen av ile st'ora kalitalistiska. statelut
utr.o,tat proiluktiorae,ns ran,arki. De till cl,e m,onopoliseracle a,ffärsföre-
ta.Een 'anslutna rörelsernas och bankkapitalens inträngande på i,r-
r'lustrins områile har fr/aim{<allat nJr,a pro,cluktion'sfö'rhå11an'ilen, orn-

clanancle den osystematriska varukapitalismen tili en systenratisk
fiuanskapitalism. I stället för de obundna förr'ärvs- och avsätt-
ningsförhåilanclen som varit råcl'ancle mellan c1e olilia rölelserna. hai
i nrårkbar mån trätt det ,systematisha bancl som uppstått genom

aktieirontroilen. ett deltagande i affärernas iedning och förseenrlc'
mecl penningar, som tagit sig personligt uttr5rch i c1c oflientliga
lrankerna.s ooh jnclustrins, ringarnas ,och trusternas "leclare". Salr-
tidigt har i eirhetlighctens ställe uppstått varuutbytet. r,iiket t,u
sig uttryck i clet sarnhälleliga arbetets förclelning och clel ostrlr-
rnansatta sa.mhällsprocluktionens övergång till sjä1vständiga ka1,r-

talistiska företag, varigenom ock a.rbetets telwislra {örclelling inoin
larnen ,av clen natpnella hushållningeii uppstår.
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l)err liapitalistiska procluktionens brist på sammanhang sträcli,:ir
sig likr'äl iång't utom clen samhälieliga arbetsförclelningen,s områc1i:.

llecl arbetsfordelning h,trr man alitid {örstått arbetets i sin licl-
liet uppclelning i smärre olika "arbeten". I synnerhet har man
meil samhällelig arbetsför,clelning förstått och förstår ännu arbr-
tets uppclelning i sårskilcla liategorier och yrken. Och ehuru "obr.-
roencle" av rnalanclra, be'hör'er cle kapitalistiska företagen varanclra
likväl, erneclan det ena pr,oclucerar eller anskaf{ar råämnen, verJi-
tyg *. m. åt ciet anclra.

Likväl bör man ej förblandt t'uenu,e i sig sjiih' olika förhål-
lanclen; clen fördelnlrg av clet samhälleliga arbetet, som härlerder

sig ur ilen samhäI1eliga arbetsiiörclelningen som falitum 
- 

{rå;r
,a,nnat hå1l, och den samhäileliga arbetsförilelning som fö,rbju'tl,cr
,dennta siamrma fcircleln,ing 

-från 
aunat hå11. I sjtih.a r"erket: sri'--

skilcla varuproclucenter år ej titl blott av iien anleclningeri att tl.'t
förefinnes olik'artade arbeten. Inorn varje olilia områcle av lto-
duktion, också inom kretsen av ile nåittclre och till 'sin natut triL:r

priva.ta företagen, förefinnes ett stort antal självstänclign prodr-r-

center. Mdd anclra orcl: clet produktiva s'amhällets anarhi-qtjsliil
bvggnacl framträder i "företagens" sammanhangslösa före ionrst.
Dsssa förelag i sin tur står i olika förhållanclen till varanclra: -*ri-

clana som ltornqtletterat" oarattilru, och iir: beroende av varancltr is
varor (olikartacle ilöret'ag); e1ler konkurrerancle såclana (likartatle
föleta,g). Bn skräctråer{iclk,are är beroe'nd'e av en tyghanc'llare etrrc-

dan han köper sitt tyg ar' denne, men ell anrtall skriitliiarer ser i
hono,m er kcvnhurrent oclt dem bin'der intet sorr helst ömsesicligi.

behov sammta,n. Skräilcleriaf {ärenrs och tyghantlelns samticliga f ö.-t -

komst är ett ut'slag av samhällelig arbet;lt;rrlelning. Dätcmot ilr
clen samticliga förekomsten'av ett {lertal sliriiclileriaf flirer icker nå-

got såclant utslag av arbet,s{iirclelning.

Yicl clenna olikhet liör m'an ovillkorligel fiista flen stijr-qta

uppmärksamhet.

Yanligen anses clen liapitalistiska plotlulitioneus anarhi llc:'o

på clen varumarkuaclen behärskancle konirruLetl-cell - 
och enilast

där'av. Nu ser vi, att rlen lå marhnaclen fiirekommatcle honkrrr-

rensen endast utgör en clel, et f orm för clet p'-ocluktiva "livet", isvu-

nerhet en form for cle förliållanclen, vilka icLe iir tiilliolnna i en-

iighet mecl den samhäIle'liga arbetsfördclningen.

J67
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Men ilå alL' srirrrhii.llshushållninge's de.lar sinsernellan bert., av
r,.aranclra. så är också c1e olikartacle företagen sinsemellan inveck_
lra,c'le i stri;cl. Det kapi.ta,l'istiska ,samhärtret är ett *amhälle so^r
proclucerar mcrviircle. Sålnrlcla utgör clelningsproces,sen mBr\-är-
dets förclelni'g mella' itet kapitaiistiska samhällets drivande knaf-
ter. En enhel affiir forbyter icke till penningar det mervärde dem
sjlilzr proclucerar. ' Reclan kapitalisrnens gru'crlag 

- 
vinstnormer-

nas uppilriviande tili ,samrna plan 
- 

hämmar absolut ett sårlani
enhelt förhåliancle. Rilclen blir ännu mer invec,hlacl, clå det till-
kommer alla möjliga -rlags mon.po1. på clenna gruncl är clet hlart.
att striclen. sorn g:iller merviirilets fiordel'ing mellan hushållniu-
gens särskilcla -**bjeht (enshilc.la eller samniranslutningiar 

- 
{let

kommer på ett 't), gi'etvis rnilste ft'amträcla, p,å, olika 'sätt. \'ititskiijer trc olilra -.1ag av konkurren_*.

1) På atigriitt ltLan upptklriltnterl honkturens benämner vi
lirkaritarclc-'- företag-r honkurrr'ens. Den arriarhi, som här tagit ,sig rit-
trycli i lionh*rre's. grur,darssig icke på sarnhiillelig arbotsfiirclel-
ning.

2) Pli lad,rtitt ,p|.,.r,t, ttrtpltortnren lro,k,rrens b,enämner r.i
harnpen mella' .lika artade företag. varvid företagens förelioms.i
är ett utslag nr,' faktish samhallelig arbetsförcle1ning.

3) Slutlig,r:n. sar.,rtanscttt (A,om,tLicer,atl) A:onk,urrens ihallar
li den stricl son föles av afiärs-rammanslutningar, d. v. s. kapi_
talistiska enheter. viliia omfatta' oiika produktionsonråden. r,l. r,.
s. utbvta clen 'samhälleliga arbetsfiirdeluingen mot en feåilolsl; sii,
dan.

'Som det srir-rkjl,j21,1. Jiännernärket för ,oiika slags korrkur-

''ens 
står i cletta Ilali fr;retagens 'atur, vilk,en åter i si' tur grun-

iLar sig på ile olik'rtrrlc för'liåilaride'. r'ari affärerna står till 1lör-
clelningen a' det -samhällelign. arbetet. ci. ä. sammanl,agt gr.'nder-

'a 1lörr 1lrocluktirnsftirhå1lan'ilen,a i il'en pro'cluktiva världe'.
f|r etr såclart' fitrclelningt ltiirledet, si,q iiuen förderning.t tru dr:

olilra hanhurrr:u,stnettrlrrttrr. Dcttu iir sjrilaklctrt. alldeles uprren-
bi:urt är också, att sia,mtirlig'i; som man i konkur.re',s på vågpätt plan
han s,om hampmetod ariviincla irilliga marknadspriser (konkurren-
sens "kl,a-qsiska" forrn).' lian rrian i konk,urrensen på ,clet loclräta
plzuret i -ctä1ie1 Iör clenna på trri-qbillighet baseraile metocl använda
ht:lt a,uclra ,ocli ner raclihai,a, ,sätt. Och i själva *e'k,et ser vi
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t.rekså. 'att clar börjar huvuclparten omeclelbart tillgripa våld, brrl,
kandc något slag kapitalistisk "direkt aktion". och c'lå i fiilstu
tuurnret bojhcttt i cless ursprungligaste form.

Konkurrensmetoclernas föränclerlighet. blir ännu ulrpenbarrirr,
rrär striclen borjar flytta sig utom varumarknailens grärrscr, chunr
c'len likr'äl erhåliit för,sta impulsen just från clessa marhnad,sför.'..
håll:,nc1en. Priset utgör det procluktiva -cam,hällets,grunclbegrepp-
oclr t1ärför åstaclkomrner allct rubbningar ny jämvikten prisänclrin-
gar. Vinsteyt, som begrepp är omöjlig utan förehomstel av plrsets
begrepp. Mecl få orrl sagt; r'arje företeelse i den halril,aiisi,ist ,;

r'ärc1t:n sammanhänger på ett eller annat sätt mecl priset .och så-
le,cles också m,e'cl varumarikn,atcl,en. Detta inneibär likväl ej, aitt r-rril',,
ehrriioinisk företeelsc skulle vara en varumarhnailens företeclse.
Så iir också fr;rrhåll,andet med k'onkurren,s,en. H,ittills h,ar r,i uteslu-
t:r.nclc sl<rirskådat 1rr? oarwmarlrrt,aden fih.ekon'nnattrle l;cutlturrt:us,
vilken ir-r'r.,r:huvucltaget tiil sin läggning är konkurrens på det våg-
i'iiiii 1;lans1. Men konkurrersen: ii. v. s. c1e hapitalistiska förcta-
gen. inliiirdes tävlan, han också {c;rflyttas utom varumrarknarlens
griin;ier; begrcppet lrrrumarkna,l clå taget i sin egentliga bety-
rleisc. ltrti såclant lltir:hållanrlc iir exempelvis li,ampeu om omriid.en
för hapitalplacering, cl. r-. s. om möjligheten av sjäIva proclulctio-
nens utvidpgande. I såclana fall iir tlet återigen hl,art. att clet måsto
tiliampas ,anclra kampmetocler iin den "kiassiska". sorir kom tilL
anr-änclning på ciet vågriita p)anet.

IV.

ÄIlåirskriserna och krigef.

Förrst h'ar vi s'ett. afit de euheter vilka ltrlda,r clen rno'drrp r

viirlclsehonomins system, icke är enkla företag, uta,n komllicerade
sarnrnairslutninga,r ir:l,orn rlaimen av i r.espektive liincler arbetande lia-
pitalistisha truster. Sant är, att de förh,ålla.niien, som strächel' srg.

över riksgränsella, gtiller åven me,llan "länd.erna-c" enshilcla llore-
tag, r'arvirl clock clessa förhållanclen tiil sin natur i vart och ett
konkrct {all kan va.ra av fullkomiigt motsatt karaktär än cle som
länkar samrnan "liiirderna,". Men uncler senare titl har likr'äl llrir-

t69
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lirillandet meila' cle stoi'^ sar'mansiutlingarna blivit allt r'er för-
liiir,slianill. Den kairita,lj.stiska "nati,onralhu,sh:illningen" harr från
*:tt varlr ctt ,irrationellt (o,rtr,c1n;at) s)"stem iiver,gått till att va,ra ets
ruliortell[ (lagb'ndet) sustetlt. l)en'a föränilring har å.stadkom-
rrrits geirom fi'anskapitalisme's ut'eckling och samm,lnsmäitnin-
gcrr av b'orgarnas ekonomislia och politiska organisation. samtidigt
har lihvLii ic.lie clen hapitalistiska anarki' och ej heller ironkur-
i'ellslen meilan cle kapitafis,tiedra pro,duc,enterna liclit något soirn
hel-qt .vbr'åck. Dessa företeelser Lar lihväI ej blott bevarats, de }ar
iir-en fiircljupats, allt inorn 

'anLe' 
av oär'lds-procjukti,onen. \rarlcls-

lrroilukti'oncns svstem är alltjä.mt lika blint, r'ilnsinnigt och "sub-
jolitlö-qt".,som någonsiu förrt nationalehon.ontiens sl7,stern.

tr'örst och fräinst {örsviuner ej t;ar,u-7ttshåliningen clefinitivt.
ehrrruväI clen i'om olika läncler blil aiti mer begränsiail, och i stäl-
lct en orclnail fördelni'g gör sig gällancle. Yar*marknaclen biir
"sirrrnerligen ingenting arrnat än arirlds-matknacl. samticligt . upi-r-
Iöraude ,att vara "nationell". Här liqmmer till s;rnes allcleles sam-

'ua hänclels'efiirlopp som virl rs,a,mrmansmärltninge,n av tvenne eller
lliar:e olikartade företag, varest råvaran först göres harvfärciig dar-
irri till fairilig liandelsvara. Proclukternas cirkulation foljes i detta
llail icke av 'clem motsvarancle pe'ningars motsvar4ande rörelse:
rle "ckorrumirskr. nl ttiglrel,elnr" cirliulcn'ar ej som han,dersv,anor,
utan 's,om mta:terial. inom en samma,nrslutning av f,ö,retag; uppträ-
dan'd,e 

'om 
varror {örst. clå c'[e ,siinclers 

'tom affäre,n. Likna;nde är
Itirhållandet mecl i'om ianclet placerade pro'cluliter. som ha'dels-
l-aror uplienbaraf cle sig enrtrast i clen miLn cleras förel<ornst iir
sammanhåingancle meil r..ärldsmarlcnadens {örekomst.

De iu.m reslrekti.,-e liitcler arbetancle halitalistiska trusternirs
lrlsiliilrla. u'atur rnot.sr-,ara's av koliliur,re,n"qenis ,särskil,da art. En sii-
rlan trust är tiIl sitt väse' e. orimligt stor ,s,ammansluten affär.
ln,Lrör'cl'ers mot'stånrltr;re till r.aranclra, är clessa truster iLetta ej bl,ott
iill 'srin enhet 'so'm prrocl,'ce*ter ..\r sa,mma värl,ils,mrar'kn,adsva,ra.
utan ö.u'en tili det io,sm,cpolitiskt fördetacl,e sa'mhäiletriga arbetets
cl,ei,a'r, till -qirra'aranrira ekono,m,iskt k,'mp,letter'nd,e enheder.
T{iirav föIjer att konkurrensen ,c1em ernellan samtiiliet ulrpblossirr
lrii det afiylrtitct och clet krdriita planet: detta är satnntartsatt l{.or-
k ti llr,rrs.

Ör.ergårigen till finanskapitalistisht system; har allticl på clen
a:nlila varumarknaclels konlturt'ens på det uågriita ,planet påskr,r,
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clat lOradringeu tili sammansatt konkurreus. På sa.mma sätt sol)r

honliurrensen är olikartad. är åven kampmetoclerna det, så att clär-

igeirom ovillliorligen f ciljt en "tillspetsning ar,- förhållan'clen" pa

,',i.1,.l,.-"ttturkn{actren". Den 1lå lo'drätt plan uppkommanile 'och rlert

sarlrnansatta, konku,rrensen avänclrer atrl,t r'åtrils,ammar'e lra,mpmeto-

cler. Diir{ör får det kosmop,olitiska hapitalets system ovillkorliscrr

sorn fö1jcl en aäptmcl l;am1t mellan ,c1e imperialistiska konkurrcn-

terna. Hiiri l,igocr i sjiilua ucrkct grund't)atlen till i'wt'peri.ali,srnen.

IJe fiuanskapitalistish,a, inom olika länder härskancle syste-

m,cns stricl ri,r clet me'st ta ancle exemplet på 'de kapital'ist'iska pr'r-

rluikt.iousmetoclerna,s motsats,er ,och ,arrlatiri. när d'et enl'igt' den kos-

mo,Irolitiska. måttrstocken s'amhälleliga lrbetet ryck'er de 'i o'liilia

liincler arbetanc'le ,'nationel1a" subjekten in på livet. Den mel]an

lroc'luhtionshrafternas utveckling,och c1e kapitalistiska pro'cluLi-

tironsförhålla,raåeraa uppblo,sstancle strirle'n skall ovillkoriigen - 
sii-

r"ic1a ,iute hela srtts,l,em,et 'clessfijninnrain ibriister 
- 

'för 'en ticl nedsättn

procluktionsltrafternla' va'rpå cl'era's nya utveck'ling ta'r sin början i
sanrnr.,a kapitalistisha miljo. Denna procluktionskra{ternas försto-

ring är cl,err kapitali,stish,a utvecklingens ovil).ko,rliga. {öljd. ooh

från clenrta s-vnpunht sett är affärskriserna, de av konkurrensen

or._.akacle utgifterna och hrigen något som oundvikligt medfi;ijer

en {ortsa.tt kapitalistisk utveckling. Tiltfailig jamvikt härvid kan

egentligen ernås på tveune sätt: för det första genom att minska

procluktionrslrrafterna. vilhet har till fOljd. uärd,ets f örnt'inskning '

strmt för clet andra genom att clelvis upphäva 'de ,svririghetet. sotrt

råclcr mellan ,det ek'onomiska -systemets olika clelar' Den sistnäml-

c1a utviigen :utgdir kapitalets ltovtcentreritzg'

\-.

KaPitalefs koncentrering'

Knpitalets kolcenlrering upphiiver trionkurreu-qen. merr blott

Iiir att låta clen uppstå ilel annat håll med ännu fast'are grunrler'

Kr,ncentreringer upphär,cr ock-"å de sfirri proctruktionsenheternas

r.rnarlii, lren alstrar i stå11et de sf ora 1rr:crlucent{ormeringarn'l s

an,arliis,tis ia lörhå11ancie. I)et samltä11sr:kcinorni,sk'a srr""stemets -'lit-
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ningar ulrphör på ett :håil, men biott för att uppstå ännu starkare
på ett a.nnat: d,e blir trill slitningar m,ell,an dgn hosru.o,poli.tisha me-
lianismens grunddelar.

Kapitalets k'oncentration försiggår elter sarnma tre linjer som
rrlmärker riktningarna inom konkuru.ensen: koncentreringen rir ,.n-
clera på aågrätt plan i,ntrriff ande, .dä, det är fråga, ,o,m lik,a,rtade a.f_
{årers ,sam,manslutning, e'll'er på todrcitt Ttlan intrciffand,e, när clFJ
gäIler olikartade aff ärer, sra,mt ,slutlig en salntnansatt når clet in-
tr'äffar att olika sammanslutningar eller en samma"nslutning ,och

en enlkel af{är sa'mman,smältes. Kapitaletrs koncentr,e,ring friarmträ-
der i ocirldsJtusl+ållningen i ro"r- at 'imvteri,ali,stisha londsinW(ik-
tare, hland vilka man även kan urs,kilja olika ,sl,a,g, fOljande cie
samma för konkurrensen givna tre gruncllinjerna..

som krigets följder ser vi samma företeelser som de 
'ir-kafc;ljde på,affärskriserna: proiluktionskrafternas försvag'i'g sam-

tidigt med förstörandet a,i' de små och medelstora liosm,opolitisha
grupperingarna (sjalvstäudiga staters lirossande) och de förut stora
sammanslut'ingarna's utvidgni'g över,de störtades områrLen.

Den kapitalistiska vårldbn,s pro,iluktionsförhållanilen uppen_
barar sig likväl ej uteslutande som varuproducenternas f'örhållan,
cle till va'randra, d. r'. s. som enskilcla kapitalisters eller cleras sarn-
manslutningars (syndikat. truster, välden) inbörcles förhållande.
Den m,oilerna värlcl,shqs'hålln,i,ngen är ioke ltesluta,nide oaru-has-
hållning. och d.enna kontrast mella' hushåiiningens olika clelar,
framträd.er på tvenne olika plan: på planen ar. olika a{färers auar-
kistiska förhållanden, samt på planen av sa,mhållets anarkistiska
byggnad; samhä1let fattat som klass-sarnhrille. Mecl ancrra ord:
riet förefinnes såväI "rent ekonomiska" som "s,amha*lleriga" m,ot-
-satser' Det är fullhomligt klart att ile förra omeclerbart öva,r in-
flytande på, de sena*e. Prodriktionskraftens ,avtagan.le och ciet
kapitalistiska begreppet ökar oerhört klassernas inbörcles ko'tras-
ter' 'och när båila ilessa, faktorer på r,egelrätf sätt föreua's jntriiffar
lzela sgstemets fall, b,örjancle flån cless svagaste punrrter. och crå
begynner clen kommunistiska revolutionen.
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SOCIALPOLITISKA AFORISMER
Av O. DALKVIST

I)en end,e sociaiisti,ske författare"i vårt lancl, som på det eiiLr_
nomiska r:rrnråilet skrivit något av sådan beskraffenhet att det etsat
sig in i min.n,et, axe'l l)anie1's,s,o,n, yttrar i sin kraissiska broscrr;,r
Socialismens h.ör'sten, att "'ation,alekonomi är u,amnet på en sak.
som ictke finns, ra,llra minst i r'år tid". rlade rr,an fått lev,a ,till,s nu .
ha'cle ]ran fått rikliga tillfallen att rro'statera sanningen i ,sina
orci. rcke 'minst hristicle. har stailt vår,a nationalekonomer a'
llacket in{c;r problem oc,h uppgifter, där cleras meningar h,a gått
f'llstäncligt isär och uppvisa,t en provkarta av clen mest ,brokiga
och skiftand,e art. Deras veten,sk,ap har vis,at ,sig i hög gracl
o{ruktbar Qch verklighe,ten har ådagalagt ganska stor vanvönil'ad
mot deras lärciomar och läror.

r{riget gav vårt land ii;r Lörsta gånge' c' ''gotl ha'rlersrba-
lans". som nationalekoinomerna uttrycha sig, det vill säga att ut-
lörseln år 1915 örrersteg införseln meil 1?B miljon,er och år 191ti
mecl 4.lti miljoner. Exporlzn nåc'tffe 1g16 upp tiil rekorclsummal.r
1.566 rniljoner krono'r. och på samma våg fortsätter utveckli'gerr.
Ännu år 1913 råilcle ett ,a,ikleles mot,satt förhålland,e, i det att in-
frjrseln av vra,ror översteg utförseln mecl ] 9 miljoner.

Fiuirnsmän, exportörer oc.h krigsinclustrins mrän gnuggadc
hrincler'a av förtj'sning ör'er den rikliga g-*idströmmen. l{er
samtiiligt uppstego vicl rlen anclra horisonte' en miingd hot{ulra
m,oln: piinning-71ir6,.1 ,sjönh, varupro:sen s:tego i )röjde,n, clen utelö-
1',ande seclelma,ssa,n mångduibblacles och alla l,öner brer,-,o otilrräck-
liga. Sr'älten fciljde pänningör'er:fiödet i spåreni

Arbetarna grepo ti11 o{fe,nsir"en oc,h tilltvingacle ,sig ölracle
liiner för att rädcla 'sig. alla ropa'il,e på hjaip och borgar'ra, vänrle -
sig tili nati,onalekonomerua. De borde ju kunna råcla bot. Och
de börjacle ösa ut sin visd'om.
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IJpp mecl diskontot! sade en; även hapitalet måste rallsonL,ras,
sa.c'le en a"nnarl: seclelutgivningur mriste insiiriiuka,s och prisnir,ån
siin lras, sade en trcclje.

Alclrig har clen ,Lrorgerl-iga ekolomiir avslöjat sil ,irjä1plöshr,'1,

sii som nu. Axel lla.lielsson har fåt* riitt: någon nationraleliorrr.ruii
Iiunes iciie. \racl sorn halla,s så rir eirdast ,cle besittanilcs prival-
ckonomi. genom }<lrassens gemensamma in,tressen ntr.eckla,d till
li l,,sseli orr o m i.

Regeringen tiiihallacle en liommitt6 av nati,onajelionorncr ot,h

lrloie-ssorer. Da,r'ictrss,on. Cassel och Wicksr:ll. som skulle r'ända
skuta,n lå rätt köl igen. Deras förslag bler. ett beitänhancle. liliir
rr:rnmiiliti,gt sorn obegripligt. Niir regeringen på cletta betänkandir
llyggcle ett projekt 'om hapit'alrtrnsorreriug fi;1l grunden Lur'rlar ocll
dci hela rrLnn ut i sanclen.

I)en borgerliga eJro'nomien ,ha,cle åter visat sin rnahtliishet cxrlr

sin eli,inrlighet och Axel l)anielson har fått rätt.

l)et fyrraåriga kriget 'har 'a-n.stairrrat för denna gå,ng; det eiio-
nomiska kriget har brirjats som förut. Ma,ssor av kapital torna-.
upp ri ena siclan, proletariserilgen p,ågår å anclra sidran son förul.
Irlfter en I'ort höghoujuniitulskall r'ärlden ,dö av ör'ermättna,cl.
staterna skall åter 'clrivas mot r"aranilra i -qtricl om marlin,ailel för
siira industrier or:h proletilrerna -"kall åter lnta sig sla,li+"a,s för. liro-
liter.

Blancl anclra plobiem. inlör vilka rle borgerliga ekonomei'na

-.iår råclltjsa, är myntfoten och sedelutgivninge'rs reglering. Gul-
ilet är a,vska.flat som mynt{ot och man söker efter en n-rr lsglc-
ringsgrurctr för utgivning a,,, ibytesmerlel. Flera olikn projeht har'
framstiillts, blanrl a,nnat att på ,n1rft i11f"r^ gui'd'mvnt{'ot. Härenot
anmärker prof. \\ric.1i-.e11. att irela vår prisnir.å skuile hunna re-
rrolr-rtionera's ar. att t. ex; cn ly- gulclgruva uirltäclitcs i Australierr
ocir ha,stacle ut sitt s'u1c1 iiver r'är1clen. Penningviirclet shul1e sjur-
Li,L ocr,h alla varor stig,a till ruincranrle priser. lln n1. guldgruva
-.liulle r.crlia -som ett irvtt hrig!

Ingen av de liitc'la. herrarna tänkcr på, ilen socialisti-clia l;;s-
ning,en: att riittr.r, ntiittgtl,cn ar bytesnted,el eft,er ,pradulnti,a,nen. frrri'l
irr det -"om ska11 b1-tas? Ntaturligtvi-s varor och arbet,sprocLukler'.
\iar1 r-ore då natul1igar,e iin att piingar :och .-"eillar, som är r.åra v,at-
1i9r.''fp b)-1,esmeclel. 11fs'11:1-s1"r i firrhålla'rid'e ti11 cles,sa varrmänEdc,rl
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I)etta 'ore eniigt vår' rnening rien bästa och .ren encl,a riktiga 't-viigen. Den cluger till och mecl att praktisera äve' urcler privat-
kairitalistiskra för.håilanclen, 'clocJi alltid uncler förutsä;ttning av a.tt
r:nan h'ar tillgåirg til1 en olclentlig produktionsstatistili.

Gulclet sjäivt är ett b1-tesmedel. icke en n) ttighets'ara; clet
iir recla.n 6lärför olämpligt ,s,om gr1nc1 för: pänningväriclet. Byt,ls_
mecllen bör ,stå i ett bestämt förhållancle till procluhtmängcle' i
larrclet. t]. det är denira som skall mätas med bytesmecllen.

\ri l)'sa ingen förhoppning om ra,tt någon jnom ilet national-
ekonomiska skrået skail gilla förslaget, eller ens.iig'a ,clet någon
uppm'ärksa,mrlr,et. vi har m'ånga profess,oler i nationalerhonouri.
men ingen nationa'ehoilo,mi och framför ra,llt ingen med förn'Lrft uti.

Nä,r man i vår,t lancl utsläppt för mycket ,sediar och clärnrctl
förcly:rat folkets nödr'ändig:hets'aror szi inne'bär cletta en inilircht
beshattning. Man tar p,ängar där ,de inte fin,s, nämligen lios cle

Iritiga. Samma skådespel lll)prepa.s. fastärL på frivillig r.äg. ge-,
rrom statens premieoblig'atiolslåar. Den gatirla 'iriiden ,om prii-st-
säclien få.r ,alltmer sin motsr.'arighet i statskassan, Praktisht tagct
iir clet så, att de o,er.Iörila kapital, vi ibehöver för våta impro,cl'li-
1ir-a, utgifter. till en allt talrikare byråkrati, våra utgifter fiir.
liommis,sio,nernas slöseri och f1ör vår mjlitarism 

- 
liksom de klig-

förnncle staterna för si'a krigsutgfter 
- 

iclre luln*ca anskaff*s
utan utt nl,assorne strillas 1tå suäl,transon. Det är problemet i ail
sin enketrhct. Men uär man säger detta,,så tror inte lollr a,tt r1,:t
iil så, emeilan de inte f,örstår,saken,och 

- 
emeclan n,ationalekono-,

merra inkrång1a problemet tili dbegripl.ig,liet.

]]err ar rle irlisliussioreir rlcl1agand.e. som gr,nunr sirr orii,lrl-
liet skulie stå ,oss nä.r,ma.st, pr,ofess,or Wichselil. är rtro,c,k, åve,n rhan.

enila,st det liberaiistiska manchesterdömets man., För åtshiliiga ir
seclan förkiarad,e ha,n sig gilla rekognitionsskogarnas bortlämna,ricle
tili priyat exploaterande och helt n1'1jg61 har ,han i en artikcl i
D. \r. angripit b,öndernas ägancleriitt utan att ha ett orcl not cle

stora bolagens jordrofferer från ,staten och e'n,s{<ilda. På alla des,sa
punliter iir han motstå'nrlare til1 moclärn arbetare- oc]r bondeloli-
tih. Hans ståndpunkt har fört ,honom närmast clen aggres-.ir a

bolagsjuridik. som har rin sköirl,borg inom den högre bolagsfiinan-
sen sarnt Järnkontoret och som föres fram a\r yngre. harriärl1'stna
juristtuppar. D'era's mril ir a1t lir-a necl allt som fin,s hvar a'r. sta-
le ns r,e.Earlriitt till jord och rTatur,rikeilomar Lär i lanclet. Att stora,
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srnå'folhsgruplers besittnings- oc,h åbo.rittigtreter samticligt utplå-
na,s och la1la som gratisvinster f iir bolagens och liapitalisrneirs
lijtter borrlc clock gör'a 

'eclcrbörancle 
betänksamma.' Merr vacl lia'

man begära då ett hclt parti, som clen sociakl,emokratiska högrru,
prr dessa områrlen sti fullstiirdigt lupit från sina, shyirligheter ocli
al,la,s,ocialistiska plinciper'/ I)et palti. v'ars ledare sreclan B0 år
clunclrat i t,al och sklilt mot riet k,apitalistiska ,samhället och som
skuile bli cless b^nemän. utgbr nu clet krnftigastc stöclet fiir iletta
samhälle metl alit cless viisen. liller till vem och r,ilka storl stt,r'-
borgarna,s th'opp unrler 'ile,lirit,iska clagar tlå lel-olutioneurs svalh,ågor
gingo hit upp och ,sl,ttte iiven viLrt sa,mhälle i gungning? Svai'ct
rrråste bLi 

- 
Branting oc,h hans gar.rlel På ciem litacle de -"kikt i

vårt laucl. som ]racle uågot att frukta av en {olhlig omclaring ielie
i. {raser utal i hanclling.

Ocli vilket parti lian mer pålitligt ,slul r akt orn t. .ex. bohgars
äganderätt, och för övrigt all prir-at ä,gancleriitt, rin cler socialr,lr:-
'mokratiska högerrii' Gå1ler clet bara ett litet torp 1lå en Lr.ollo-
lllmänning. som skänhts tilt ett bolag,,sa tumlar hela lartiet på
näsan för en bolagsjririst. Såclant har inträffat och homnrer vii.l
iinnu,oftar,e iin hittills att inträlifa . T clen mån man "växer in i sam-
häIlet" blir man lik:ri1a cle iiuclra och:rvhlätler sig den soci,a,listisli,a,
rniinniskan. som tvvärr oftast enclast llar varit en tunn {ernissa
utanpå bor,garer,. Och samtirligt clärmecl 'b1ir man h;r1]2t1 *ont
"veder'häftig" blancl rnot-sfi14:[2,111a, som så gärna placera en d;rlili
''socialist" bland sig 'sjilh'a virl clet borgerliga samhiillets eglrpti-
ska höttgry'tor.

Såclan är i genomsnitt "demokra,tiens framkomliga väg". Den
iir framikomiig fictr nrigra styckeu streber, men c1ärmecl stannar c1et.

llet bljr er1 ny vari,ant på clet gamla temat om beclr,agare oc,h be-
t'lragua. Man ian ml.chct viil ]lå "t-.n sociatrclemokratisk m,ajoritet"
ut'an ått en encla stcn behijr-er rubbas i clen k'apitalistiska samhälls-
bygEna,rlen. r.rt,an iitt ett hir lreliijvcr lrrijka:s på, storb,orgarrlals hu-
vuclen. Hela. luämarf lot,rlien Lrlir "socialcle:mokrater". icke så att
der: ,behör'er pii en enrla punkt änc1ra eller jämha på sina åsikter,
lrtan på clet siitt att "partiet" Eilr iiver barriliaclen. Detta isJ'nner-
het i cle ekonomiska frågorna. clär clet shulle gälla något. Samti-
digt kan man ju i struntfrågor rrisa sig nog så morsk, vilket är
nii,civiiniligt i r,alrrirelser för ,att betlraga deu staekars "valboska-
pen".
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,T'ccltning av Kernper i Liberator)

"om crr mu.1l iir .en clå,re, är cle,t båst att lå,tn hononr. a,{rnonraer.ir
clel genom att pra't'a. l)et kan ej så fort avslöjars, orn rlan tiilåter honrym
tigi-r, och se vis ut: nen iårter rnatr honorn prnat:r, så blir hans hemlighcrt
uppenbar och r-iirrlrleu r-'et. a,tt han iir en tlår'e."

Presidcnt \\jilsorr i ctt tral i Prrlis 1(l rnai 1g1{).
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sunma' av cr.t rrera ä.r, ,att "clemokratien" ats icke är nägorr

]rolgen 
fc;r ett genornbrott för en ny elion,omirL r"a"i"g. .iunr*oro,

lrel' m.ssor av g'enonsnitts{oik från cie sociaidemo,rrrutiska, orko-
la'cle raassorna, skol'a uppsl*has av borgar-c1ö-.,tu storu ilo"r.ri'r.,
sLrm skali fånga, clem rne,cr sina sug,armar ocrr låta clem försvi'nai' i clet s'arta dunkret omkring hins kr,opp. Med elr,er mot ,d,eras
r-ilja sliola cie falla ,till föga inlo,r motstilir; 

'D;'l*';;;- 
,,*._t^ts för' att 'm<it'a uprr mio,t dem. alra r-åra bi1,l,ri";;.;;tarter:

^r'betarinstitut, föreläsningsföreningar', ar.betarnas biiclningsror-
bnncl 

- 
alia ha un'd'erhårlit okunnigheterr i rearfrågotna,, i c1e etrir-nomiska huvudpunkterna på cre o'mråclen clär framticlens strider

-qkolh' rstå' \ri ha ,på nära hå1i iarkttagit h'ru kommitte,lecLamöterfråu socialde'rokr,atiskt hårl reclan 
"irt f.;r.to sammanträff,a'clet

mec'l motstånclar'a j.st på gr*nd 'härav t'i'gats på linä för clem
och huru ,cle efter ,en tiils tra.rnp i ko,mmitt6kvarnen r,ra,r,it ]relt om-
rrii'n'd'a ti1l anliäugare av clen sidan, sorn iie skulle l-rekä'rpa. När
nra'* har kommit så' rångt merl crem återstår e'clast att i ri,rrsdagcu
ir.väncla ilem som ,b*lva'er r'ot sin,a egna och för c1e kapitalisti-slia intr'essena. Flera såc1ana, r.,,rkiigia pra,rrliexemplar, skulre
kunna uppvisas. Ktrnske våra läsare vilja ha namn? D,e kunn,a .juhomma senare, ty cles,sa ,anmiir,k_ningar s;,rff3 ej till angr,eirp m ot
pcrsoner.. utan mot sakliga missförhålla,nden.

slirtstenen i en såilan kommittcsittares vrig ui{ör är att ha.,
som 1ön för sitt välförhåir,ancle, belönas m,e.r eu r,är.ar,rönad syssrai sta"tens tjä'st. så van'dra vår,a store mä'. \råir slutet är gott, är
ailting go'tt. Men h,ur gick det med åe nya principerna., _soeia1i'r_
nlen! ,som skulle {orfaktas?

Den parlame't'aristr<a,clemorrrretien phail airh-ig ge rolkflertalet
riel av c1e' öka,ile förmögenhete'. cle' skail aldrig lecla till e' flör-
iindring i de ekonomiska ftirhålranclena. icke helrer till en ,a'r!rn
{örrl:erhring av jorclie,n e1le.r cl.es,s håvol. yem s,er oc,h förstår ir:rrt
att erfarenheten vi.sar på an.h'^, rrii€far. rrnilra vra-pen ocrr a'cr*r.
medeli'
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LANTARBETARRÖRELSEN
Av ALFRED KÄMPE (Forts.)

Svenska lanlarbefarlörbundet.

- Norrköpingsiong.-essen hacle honfirTerat c1e beslut, som fiilut
ilattats ar- s,håneförbunclet och fieliansvens,ka {örbunclet var llör.

sig, att rörelscu skuile inncslutas i en heh. landet o'mfattande or.-

ganisation. samt tilisatte, så som reclan är omtalat, ett orgarri:a-
tionsutsliott. Detsamma kalliarc'le tili konstitueranile liongres,s i

M.iol'b;' clen 2 augusti 1908, seclan de i Norrkö,ping pre'limitärt
gotl'liiincla stacl,garna blivit behan,clla,c1,e ar- de tre förbunden i rnel,
lersta Svelgc. Skiine och Norrlancl.

Organisatioirs,liomr ri'ittörr meidclelacle.'a tt Skånslia lantarb etart-
llörbunclet beslutat an,slutnitig till tle av NorrköIringskon{eren-*eu
ulrpdra,gna linjerra. att Ilefier-.ta Sverges Iantarltetareförb.lrncls
kongress uttalat sig [Or .anslutning, men hänskjutjt clet definiiiva
t.rvgörantlet till alhnii.n orlröstning samt att N,orrl,anrls shogs- odr
lantarbetareförbru,cl 'hacie för avsikt att iinclra sitf namn till Sr-er"-

ges skogs- och lantarbetareförbuncl och foljakt,ligen ic,he f. n. iinr-
nacle ansluta sig till Svenrskia lantarbetareförbunclet. I)e förbunil.
nietl r.il'ha's orneclelb.ara an,slutning rnan szilecles lr.uuc1e rtikna. ansi.^
organisationskommittön ha -.a,mmanlagt 10,000 me,c1lem,mar. An-
gående anslutninE til,l Lanil'sor,,qani,*ati,onen }atle förhanclliugar
i n l ett,,q rn c'c1 lran clssekretariatet.

Iiongle-.sen besiöt på rlenni..,. ra,pport och rnotivering att biltl,r
Sreirslin larftrtrbetrn-efitrbundt:t. Det prog'ram. som antoES. alr,gor

lriiL'bunclets iinclarnål r,trla :

rtt inour sig sammanslttt alia lantarbctare inom landet, sår'ål mltri-
Iiga sorn ll'innlig:r. sås.om sta,tale, torpare cc,h andra srnärre lantbrtkare.
clriinglr', ,tlnglönare. ladugård,sskötarc, mcj,eriarbetale o. s. \i. i ett geinett-

srmt förbund Iör att g,cnorn clcttt sl<flfls. arbel.lrna.s iutresserr och 'qöliir
ul)l-rnii blittre förhirllarxlen :

att sijka bilil;r avilellirlgar,i t1e galclal och platser. clär sådarr't ej
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illbcrts- och' levna,clsförhållanclel :

att sii snrrrt rnöjligheter föreligga
nisutioncn un.clclhåila sam:lrbetet
inom landet:

;rtl veriia
rrorn spriilancle
hålles snmt i

1919

genotl itnslttriing till Landsorga-
rned ör'riga arltetarcorganisationer

firnas, strmt sc till .rtt alla såda.a avderningar.gcr.rom r-erierbör:r'de r[i-strikt blil.a auslutna till det gremensamrna förbunilel:
'trtt mecl ttre 

'reder, sorn står till buds, r,erka för en genomgripande
-skvdr1s1agstiftnirrgoch1agstaclgaclmaxirna1trrbetsdag:

att arbetn för t^-ska{farrclc ar- r,rilt söndags- och övrigt överticrsarbei.e.
sotl ej för jorclbrukcts rationella skötsel är nödr,ändigt:

:'rtt 
'erkr, f ör irr,t arlt ör'ertidsar]:ete (so* ej utan orämprighet kr'inställas) mir. ar.' arl:etsgirrare' mccl särskircl betrhri.e ersättai i enlig,rret

rut'rl av förl:unclct fastställc1 tlxa:
att arbet. på ar-skaffandet arr 'u gäiltudc tjärrstehjonssta.dga och in-

Jör'ancle a\r tne1.a mo,clcrna avtaisformcr:

att ltpprätta s,latis;tik ör'er lant,arbet,arnra inon larrlet samt, ör,er d.eras

för sina rnetllemnrars höj:rnd,e i irrteiiektur:llt hänsecncle gc,
av li:irnpiig lcktyr^ som genonl förbundsst),rclsen tillhanrl,r_
öi'rigt på sätt. som {iilb.un,dct.q tillgångar. me.ilgiver.

lriil lljtilbl,kengressen r-ar' 29 onrlrucl närvara'cle. dårav 1lt
sonr lerrr.e'sentra:rter frir It[elier:sta SYerg'e.-s lantarbetareförbuntl, ?
l'rån -qktin-ska och. ? frå' skilcia particlistrikt a' socialLlemokratisliir
1rn rtiet.

Bcslutet {rån Nr.rrrhöltillgs,kouieren,-sien. ratt .an1ar;betarefijr.-
Lr''ilen shulle samman,slås till ett e'c1a hela lanclet omfattande .r-
,qanislirtion. iblev föremål för en ganska livlig ilebatt. varrurcler tlert
rrorrlä,ncl.siia fiirbunc'lets be.slr,rt r-ic1 årsniötet clen 28 juli a.tt icke an-
sluta. sig utan bililLr en lriståencle organisation skarlt lir,itiserades.
lil,'r'n oml,rr'l rrltlln'l- si.rr r bpt;irrliliglrrlnr moi .tt sirlrnl tillv;iga-
gångs,sä.tt. Rlanc.l a'dr' iantarbetareförbundets secler"rnera u*clt.r.
lrcngre,ssen r-alcle olclftiraucle Sverlberg, cch I/an'cl,sorgaflisrationeiis
lepresentant. Itrnlst Söderberg. recl. Emil R,osen m.. fl.

Ett uttalancle gjorcles. \:ari påpekacles. att clen stälining nor,f-
Irindsha ,för'buuclel, intagit tili organisation-s{råg.rn snal'are vore iig-
na'rl att fcirsr.iira iin beiriirnia lantarbetarnas organiseriiig i lanclrt;
tloc:li får.isiacle-r 6lsu siir.s,tä,llning clct norrläirilska förbunclet,mås1e
intnga till Uö1jrl av c1c fairhållanclen. varunder clet arbetacle. Sarn-
tiiligt förotclacles och antcgs ett försla.g till utredning av fråg;rl
om de lramticl(l, organisation,slinjerlas pplt,ilragancle. Deln:r utrer]-
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ning ,skulle verkställas av en kommitt6, sammansaft av ombud. för
samtliga intresrseraile organis:ationer. Kornmitt6n ha'de iiven afit un-
dersöklar, i vacl form s'märre ,lantbruk,are och arre.nilatorerr skulle
bevi,ljars inträde.

Svenska lanta'betareförbundet, vilket vid. d'enna kongres's till
olcl{öra,nde ,och förtroenclema.r.!. va}de C. A. Svedb,erg i Eskilstuna,
förutva,ranile m,etall,artbetare dä,rstädes och sedla,n ett år det Mel-
lansvenskas led.ande kraft, begynte ,srin verksamhet clen 1 januari
1909, 'samticligt mecl att den b,eslut,ade'anslutningen till Lands,orga-
nisationen träril,de i kraft.

Vid starten 
- 

,c1. v. :s. den 1 jan. nyssnämnd'a år 
- 

räknacle
förbuniiet 7,385 medlemmar i 174 avdelning'ar, en förvåna,ntle liten
,sif{ra, om m{an betänker me'd vilka tal den nyrestaureraile rörelsen
{ö,r nä,rvarancle r'ijr ,sig 

- 
sås,om vi längre fr,arn skall få se -- en-

bart i {Ipp ancl.

Avdeiningarla var virl deirna tidpunkt {örclelacle på löljanrle
sält inom de olika länen:

Antal avd.

Malmöhus län 54

481

Kristia,nrstadrs län
Västmanlands lån
Söclermanlands län
Kopp,arhorgs län
Gävleb'orgs 1än

Värm'lanclrs ,1än

Östergdtlancls län
Ör'ebro Iän
Uppsala län
Ilaliandrs 1än

Ka.lmar Iän
Kh,on,obergs iän
Stockho'lm,s rlän

2g

27

i3
12

I
9

7

6

2

2

1

I
't

Sum'ma 173

Sven'ska lantarbetareförbundet, vars ,styrelse bestod av 13 per-

soner! aiv vilka, 5 (verkställande 'utslnott) enligt 'sta'dgarna ,skulle
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vara bosatta i Eakilrstuna. inrilelacles mrsprungligen i tre distrikt:
södra, mellersta och ,n.o{'ra 

- 
med expeditioner i Eslöv, örebr,o och

GävIe. Men till följd av ,c1en ,starha tillbakagånge,rr ino,m {örbun-
ilet under 1909, ti}l våsentlig,clel beroende på storrstrejken, i virken
iiven ,lantarbetarna ,c1e,1tog, oc,h lick avclelnin,g^rna tilltygaale, må-
ste di;striktexred itionerna indra.s.

I mi,cls,ommar 1910 hölls i E,skilstuna förbunclets anclra kon-
gress, vid vilken 'eht trettiotal 'ombuc1 va,r närva.r,arade, öirer huvucl
representerande 

'av,de ningar i Skåne ocrh Väst'manl,anrd. X'öp}unclets
riikens'kaper gick på ,omkring 90,000 kr. r {<onfliktunder,s,töc1 lia,cle
utbeta,lts 40,000 kr. Iranills,organisatione* hacle bidragit morcl
;1t1.000.

Vi,d ,denna kongress beslöts enhälligt, ett be.,'is på c1,e letlancles
fra,msynthet, kan man sägtrr, att förliunilet skulle söka bil,cla en
hooperativ jo,rdbru rsft;renirlg för ,att lrunna bererla ,sys,selsättning
åt e{ter kon{likter utestångda medlemmar. Aude,lJbevisen skulle
stäLlas på vis,s person 'och l;,-da på 10 kr. Vidare ibeslöts ,bilda en
fi;rbundets begnavn'ingsfoncl" Man be'slcit utställa ,clenna, fråga till
omröstning biair'd medlemmarna.

Men som en milstolpe i det gamla lantarbetarefö,rbunclets histo-
ria ,står i alla f:ali beslutet ,om ko,operativa, jorclbruksfr;reningar.
\risserligen kom ilet aldrig iängre än på pappere,t, men det arg.av
att'ri,ven lantarbetarefråga"n rmå,ste en gång avvecklas ,och e{teri;räcla.s
av friare f,ormer. och vad. är väl clå naturligare än att arbetarna
tillvara.taga,sina intresrsen genom kooperra;tivt iedcla ,småbru,k? Sjalva
utveoklingen kan ,man ännu icke se 

- 
ilet är ännu lång väg clit

- 
jmen man th,a,n änclock utan rislr r"å,ga antyda varthän clct

kommer att bära, hur myc;ket än ilet b,orgerliga samhållet protes-
te*ar. Den dag ,skall k,om,ma tvivetrsutan, då jorden,s hår"or liolt och
oclelat ikommer att tillfalla de arbetande ,själva. Man behör,-er i
cletta hänseen'cle en'ilast p,eka på vårt ö,stra stora gnan.nlancl. Sovjet-
Rysslancl.

irfen när ,cletta beslut fatt,acles stocl likväI Svenska rlantarbe-
tareförbunclet på gtarybrädden. Ännu ett par år. efter kongrestseu i
Eskilstuna levde det visserligen, men ,en tvnande tilh-aro i det
t-vsta. Det märhtes ,a,ldr.ig några livsteotrrcn d'ärifrån, ooh slutligen
clog det bort. Död,s'dagen är iclie ibe,stämd. 

- 
och orsakerna ti'll

hiinclelsen är a,l,clrig direkt utrecl,da. Men man n<an likval utan far:a
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peka på bristancle fasthet i organis,ation ,.crr för stark tro på den
svaga ke'cljans ,styrka. ldär storstrejken utbröt 1g09, och hår i rlel-
tog omhring 12,000 lantarb,etare, var alla övertygaicle ,om lättheten
att ,segra ,öv*r arbetsgiva,reväldet. Man f,ick ty1,5ry. göra en annan
en{arenh,et. . r

Då de ,skulle återgå till arbetet, vägrra'de emeilerticl arbetsgi,
v'arna Bå flera platser att m,ottaga dem annat ä,n m'ot p,er,sonliga
kontrakt, uniler framhålilanile av att arbetarna själva brutit kol-
trektivavtale,n, 'som bI. a. upptagit den bestämmersen, att strejk eller
l.ckout icke fick förek'o'mma under avtalstiden. Ett stort antal
rlantrarbetarefackföreningar splittraile,s .också av ilenna anlednin.g.
En ilel arbetare'un'ilerstkrev nämligen i r'en förtvivlan cie nya hon-
traiktsibes;t'äm'rneliserna, 'men på andra ,ställen å,terigen fortgick kon-
flikten o'avbrutet tili frampå ,sornifläroll 1910, d1å åtskilriga, upp-
görelser träffia&es.

Slutiigen nå även nämna,s, a,tt åld'ersgräns för hel eller h,al.;
avgif'ts eriäggan'd,e til1 förbundet infördes av Mjotbyk,o,nfererase,n.

HaIv avgift skulle 
'såluncla erläggas av m,edle,m,marruniler 1?

och över 60 år sa,mt lav hvinnor. övriga s,jrulle erlägga hel avgi{t.
Helbetalancie ,medlem erla,de ett i allt 50 ore pr måna.l, ,ha,lvibeta-

lande 25.

Några stör'r,e konfliikter, ,om man bortser från stors,trejken. lracle
icke Svenska l1antarbetarförbunclet ,aåt utagera. En av cle få, som
var något att räkna med, va,r den vid'Tro1,le-Ljungby, s,om förbrin-
det fick övertaga från Sånska ,Iantarb,etarfö,rbunde*.

Svenska lantarbetarförbundets tidning, "La.nta.rb,etaren", ut-
gavs från 'expedd.tionen i B,skitrstuna en gång i måna,clen 

- 
en kor-

tare ti'cl tiil ,och ,med son veckotidninrg. Fl,era agitatorer var s4än-
cligt i verksarnhet för att vär'va ,m'ecllernmlar och bilda n1'a, förenin-
gar. B1and. 'dessa, må särskilt nzlmna,s ,pastor II. F. Spak, re,il,aktör
Julius Pe,tterss,on, förtroendemänrnen C. A. Sveilberg och Albin
Hans,son, kassören J. F. Ktarlss'on och agita,tor A. Björk m. fl. av
m,sr eller 'mind.re tillfåIlig nartur över h'ela, lan'det. S,ommartiilen
cyklade stäclernas fabriksarbetare ut på la,ndsibygden, sarmlande
arbetarna ti'll möten i skogsbackar. och på landsvä,gar, ofta, illa. tra-
ka.sserade av b'on'clp,atroner och länsmän 

- 
eller lancls4ishaler, s'onr

titeln 1yd,er numerra.

Ett mindre antal a,gitrationsbroschyrer utgavs även av gamla
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sverr-s ra lantarbetare{öribunclet 
'nder dess verik,samhet. Bltancl så-

clana' av mera ntreda:nile natur rnärka's ett piar av NiIs Bjerike och
Alfre,cl l(ämpe. Men 'c1ärvic1 stanna,cl,e förbunclets skriftliga prolra-
ganri,,t.

.- En mellanfid.

I ett par år 1åg nu den svens[ra lant,arbetarerörelsen i'full-
komligt dcid'atfen, naturligt'is till ,stor glädje för aribe,tsgivarna.
men mecl clet stora, krigets utbrott 1914 uppstod succers,sivt ,en om-
ändring i cleras ekonomiskla lage. De siegra,de levna.ils,omt<ostnacler-
nia framtvang högre 1öner 

- 
,och clärmeil b,egynte återigen lant_

ar"betare.{rågan abt tillspetsa,sig.
Redan 191? ,medga.v hr H. F. Spak i en synnerligen 1äsvärd

artikel 
- 

låsvärcl clärför, att den var ;byggd på egna erf,arenheter
cch 'rljupgående ,stu,diei: i spörsmålet 

- 
i "Röcla Kuriren", att även

lantarbetareklla:sseras läge. tri1l tOljcl av kristi,cle,ns säregna utveck-
lingsforhå11'and,e'n i okon'omiskt 'och socia,lt hänseencle, avsevärt för-
bättr:ats. I)en k.nta'ta lönr s,o'm a' h,on,om 1g06 noterats tirll 21?
kr. i riks,me'de1ta'1. och so,m v,ic1 r.ärlclakrigets b,örj,an gått upp tilr
225 kr., hacle 1916 nå.tt 400-450 kr., fo,r att 191? övenstiga b00
kr. och med tenrdens tili ytterligare stegring. Detta. rörde när-
mast Uppliand. f er promemoria, som förestånclaren för östergöt-
lancls läns arbetsförm,eclling. Hjalm'ar ortengren, stållile till fo,r-
fatta,rens förfogan'de. uppstäLlas {oljande,si{fro,r:

Arlretsrättare . :. .....
För'drängar
Ladugårdsförmän
IJaclugårilssköta.re
Stalldrängar ........
fltarbetare, körliarlar . .

Alla ,dessa gifta 
- 

oc'h

Förd.ränga.r
La[Lrrgfl16,.rkötare
Stallclrängar
Arbetsdrängar ........
Drängpojkar ........

19 16

+50
+00-425
450-500
37 5-425
300-350
285-325

för ogifta:

400-450
350-425
350-375
300-350
200-250

191?

550-600
500-5J10
550-600
450-500
375-450
350-400

500-525
450-550
450-500
400-475
250-325
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För d,e gifta fOljcle iles,sutom, enligt herr örtengrens uppgifter,
naturaför'mårler, so,m varierat mellan 1200 r\ 1400 kg. spann'måI,
b,ostad ett ru,m och k,ök i ,al},mänhet, 3 ä 4 liter o,skummad m;iö li.
2 å 3 liter ,skurnmjölk, 2 t\ 3 tunnor p,ota.tis från jorden, iland tiil
såttning 

- 
och fö,r 'cle ogiftra [r,o,st och iogi ho,s albetsgir-aren.

For cla,glönare, s,on1 1916 betaltes m,ecl 1: 50 upp t'iII 2 kr',
iniberäthna,t lko,st ocrh logi. betalte,s 191? 2: 50-3: 

- 
lcr. pr ,claq"

Samtliga dessa ,siffror höjdles för 1918 och ,c1et är på detta otiJJ-
räckliga ,levnadsstanilaril .som arbetarna sikreclo t"ill aktion rnot Lsina

arbetqgivlare på sornmaren påfo1janc1,e år.

Nämna,s må cle'ssutom, a,tt Socialstyrels'e'n samticligt utsåincle

sina statistiskra u,clersiikningar til] och mecl 1917, omfattande rle

båda yrkesgruppernfa jordbruks- ooh ,shogs,arbetare. och tle il:okraf-

tacle endast herr Östengreras urppgifter. Sir,lunda ha,de la'ntarbeta.rna
fått ,sina penninglöner öha'd.e i olika grlaid. Hogst på skalan hom
där kvinnliga daglönare i egen kost med 75 procent. Kvinnliga
och manliga daglönare i husbondens kost respektive 55 och 40 pro-
cent, ogifta tjänare 45 procent s,a,mt strata,re 30 pr,ocent. Om 'marr

inräkna'de priss,tegringen på. i naturraförmåner ingåenc1e varor haicle

löneökningen för alenna arbetargrupp varit ganska stor. liksom {ör
skogsiaribetarna, för vilka huggningslön'en under 1916-17 stegra-
des med ej rn=inclre ån" 29.2 procent e1ler un,dcr hcla kristiclen mecl

153,8 procent.

En svår nackdel för lantarbctarna var och är fortfalan,de bo-

stiiilernas bes,kaffenhet. IVIångenstäci,es tre{'inna sig rclesam,ma i det
uslas,te skick, man gärna, kan tä'nka; 'och efter ,författarens erLa-

rsnhet få cle ännu vistas me,cl en ,stor b'arnskara i ett enila rum, el-
ler i ,en back,stuga, där våggohyrau myllrar och jor,c'lens a]la vinclar
tränga in. Smuts och eläncle präglar ännu i clerlla c1ia,glstatarhern-

me'n. En uppr;rckning är absolut nödväc1ig.

En .lantarb,etarkategori. som en,clast i foribigående berörts i
denna utr,.eck1ing. torparnas. vann inga öka'ile fö'r,måner gcno,m dyr-
lidstrl cket.

Trrårto,m, kan man säga, har husbönclerna, ör'er hul'ucl under de

senare åren krävt a1lt större utskylcler för 1ägen'hetern,a, antingen

desla,mma innehaftrs på arrende eller för tlagrsverhen. I)essutom har

för clem cle höga priseu på lantmannapr'o'clukter egentligen icke

meddört någon förc1el, clä.rfor att cl'e ofta mer' än hah'a å,r:et icke har



486
1919

någonting att avs,ätta. 
'ta,n 

,fått höpta igen, ya,cr ,som uncler alen
ra,ndra ha.lvan sålts. Torparfrågan tillhör för övrigt dem, *om ino,'r
vårt ,s,ociala iiv med vär clag ibli a,lltmera b,rännancle. Itrågonting
måste o'illL.or'1igen snart nog göra's från statsmakternas sicla, så
att dessa jorclproletärer kännra, fa,stra.re ,mark uncler fötterna än hit_
f,ills. De't är 'en pnograrmp'nkt, som icke kra' u'clerstrykas nog
irr:aftigt.

Ailtnog 
- 

dyrtiiLen medförcle en bränna,ndle oro till torpar-
sfugorna, och ,flngl6lnrba.rackerna. Det bley m,ecl var clag al,ltmer1

'ppenibart 
för jorclen's hårt tryckta prole,tärer, att cle åter måste

sa,mlas i ett förbund. ,{or att bättre kunna tillvarrafaga sina. intres-
sen; och rädan på sommarsn 1918 voro ,skåningarna recl,o att bjuda
s'iirta ,aribetsgivare sp,etsen, ehuru uppgör'else kom till stånd i si,sta
s,tuircl.

Restauralionen"

Dyrticl en tvingacle visiserligen trautarbeLta.rna at"t r.ef lektera ör'er
sin 'enrsrairnrståenrde olyckliga ,ställn'inrg. Men 'cl,e,t blev inclu,strins
p'fo,tretäre,r. rsiorm nLälmras,t ;s[ru1le ,l,ägga grunil,en fö,r clterlats n5ra, ,orgl-
n{sa'tio,n 

- 
re'tt nvtt'svenis[<,t lantra,nbe,ta;rf,iirbund.

ReiilrarL Lancl,srortga,ni'sationem,s korr,gr.e,ss 191? a,ns.l,qg utan rin-
gasie nnots'tåncl från något håll 10.000 kr. att r3,11rij,pda:sr f'ör ifråga-
vara'nd,e änrclramåi, 'oc,h Sveirrska Jiirnv,ägslrla.nnai{ö,rbund,et, Lsorm rsa,m-

nanträ'Cde i april, a,nsiog 1,000. Det visacle, att man överallt be-
gynte r.'a'rna fllr'bertlrclrelsen aif,rt f,å lanta,rbetarna meLcl i karmp,en mot
c1,en :r'lltm erra när,'grångrr a k'al'itral rrralhten.

N,' ä,r clet t'ivelsutan b,ekaint fi;r allla, ,a,tt f,lera ,org'anisa,tio,ncr,

mecl uppgift ,att r5rck,a I'a,ntarilt,ertarna ll,elil. u,ppstått uncl,er d,e rsista
år'eu: J:,o,nrcle- och riks,f,iirbunilren 

- 
ooh v,ail rcl'e a,Llt heta. Def, iir

-icke utssilutet. a,tt ,c1,e ,kunna .rycfira anerd frtrskilliga. ,och ,clärför mås1e

inclustriarbertarie,klrarss'on or"illk,o,r'ligen ,,ingrrip,a ,inn,an ,il,e.t b,lir {L;r

sent. trr ett fa,ktrum är. a,t,t lha,cle icke Sverges l,antarbetare ilnersilu-
tits ri ett ,slresriglld {öir,bu.ir,cl, u'tan skrola,t }lalta till,s'amimans rmr€rl ,all-

th'a. harcl.e ,cl,e ing'enstrn,nrs [<,ormrmi,t: ut,an fåJt stri k,r.ari ;sin f,attigclom,
s,in nre'clt,rJrckth,ert, s,in o{.rtihet.
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Nu är enneÅler,ticl förb,unidet klart och 'har vurur:i;t en rutvecli-

iing, hittiltrs en,aiståe,ncle innm l,antarril:et,arröreltsrenrs. h'is'toria. Enbart
i llppland r,äknarr rnran .f'ör n'årvar'anrdre övrer 4,000 medtremimar; ävcir
i Sö'drerm,a,nland ,finilets ,efit b'ety'daLnde anta,l och ej hel,lrer Väsfrnan-
L'and. och Skåne ['igga ,långt efter. Det ,aribetras, m,ed ld,v och 'lust i
{öreningarna.. I rs,petsen rstå förtr,oenile'm,an Alb,i\n H,ansBon och
ri'ktsclagsrnan A. O. Sjölander m. fl. V,isser'ligein hardle ingentd.rera
ra;r; ,drersrs& ;båcla ledand'e någon direkt medclela,ktighet i Ekerö- oeh

\r,echh'olmsistrejkerraa, ,m,en 'ilre trorrde fikval 
- 

q{sa1 v'a'i[ Elkero be-
trå{fa,r 

- 
ln tagits tlll låds vird rolika ftillfällen.

H6r gå11de cl,et rren öneaiktion; i Ekre,rö iorldrudg iarrbetaffna al,t

erhåll,a löneiöknri,ng 'erfter v,issa gr'nLnil,err, rne,n till fOljcl av ,medrgöl-

lighe,t från ,arb,etarrlars si,clia erhö,ltls av arbetsgivarreryairten enid,a,st

Itjfte'o'm 100 kr. ett för al,lt unrdler maj ,och april m,ånrader.

I Y,eckhrol,m val sali<,en m,er,a inveck'1,a'i1.. Där ;b,egifudres {ö,r,st

genlorn upp,lii.ndska, lantrarb,etlanrföribunrdet llol'trektivavtal, 57 timtmar,s

arbetsveck'a f,ör ioke rspecirelrt ra,nsrtäIXda, dj'umkötare, 'm,ed ratt till
leilighe,t 1 m,aj. ju1-. r'-yårs-, pd-ngtst- ,oc,h m'jLdsomma,rtaftnarnra fråir
k]. 12 ,rn'irlidraE. I{rarjtirmöe bergär'il,e,s 14 rd'agars srernlester årligen.

Bet,räfllan'il,e lönrerna begä,rde's liör r'ranilig körrdräng 1,000 kr. i
honrtanter sarmt i nart,urraför,mån'er 600 [<g. råg, 300 trrg. vete,, 300

kg. brlancl,säcl.300 kg. ktor,n, 100 k'g. ärter,400 kg. p,otatis ftir stitt-
ning. 4 fit,er orskummacl ikvällrsm1jölk dagli'gen,20 wr p,rima jo,rdi fiir
p,otat'islarnnl rsramit frira ,ilr,agar'e ,lör jor-rdens ib,ruikn^ing. B'615+1flsn silr,al1

b,ersttl av ,minst ett rum och kök mecl nö,iligta, ,uthue. Ttornvod ti1l
huslrehov. {ritt huggern i ;skrogen och 'hem,{onslad. tirll brostailen, sram;t

,svin- ,och hö,nshus, i gott slrich. Detsls,ut'o'm begrrir,es fri läka.rie,, sjntrr-

husråncl o,c,li me'ilic,in rit ståvtil tjänarre 's'otm 'hans f'arn'ilj 'uiriiler ,minst

tre niåna'Öer rsalm,t fria 'shiut':rarr fOr h,ä,rn;ba,nc1,e av läkale, 'b,annmrorslia
och inflyt;tnin1q.

Tjrin'aie i h,ursibo,nrdens'kotst,skai,l ha i ko,ntant trön 1,100 kr..
go,cl hursman,sflli6rsrt roch tjriinlig b,o,sta,d ,sarmt {ri läkia,rvår,cl, sjukhu,svård

och n'n,e'd,icin mnd,er minst tre måntaider.

D,agr,erkstaga'r'e nneil'egen korst m,en fri b'ostard'och friif,t brrti,ns,le

skai'l ha en cl,agsrp,enning 'av ? rkr. under isiornm)ar- och 5 kr. unrilex

vinterhah'å.ret ,s'a,rnt fritt bete för de kre,atur stållet föcler. 800 kg.
råg,hraihn, 400 kg. ]ravre.hralsn. 200 kg. hö, a1l't av god kvalitet. Fri

4.81
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slatter rp'å b,a.ck,a"r rooh ,clihesrenar i lägouhet,eus nii.rhet. Fria rila-
gare til'l bruhand,e 'av intill tre tun,nl'anrd iror,d.

Fö,r åkerj,o,rrden e'rlägge,r ,d.a,gsr,.erks'torilralre raruenctre e,nrlrigt,o,rtens
g-än\gse pris, ttrock ,icke över'stigande 25 lkr. per tunnlanicl 'oc.h"å,r.

D'agsverkale ut,an n,aturaförm,ån'err tsh,all ha g kr. i clagspe,nning

:l)å sonllmaren 'o,Ch 7 kr. på r'intern. 'ev'entu,ellt rnerr, dlyro'rtstiilä,g*
tör sårs,kilt d1'ru, orter.

Mjöl.l<nÅngsarvode utgår me'C 15 öre per ciag,och ko. då det
anjöÄkats 2 gå,ngelclagligen, me'cl 50 pr,o'o. {io,rhrijning, då mjo)knina
sker 3 gånger p'er clag.

Där så ske rkran, bör en gift kvinna e,j åläggas att rmj6[1<6 ptut

än högsit 10 kor per d.a,g, rminimum 8 kor p,å. siurn-ma ticl. Säxskilt
ln;st arnställcla 'mjölkersk,or e,rh'ålln h,alv lön 'och hailr' stat imot rra,nli.g

kördräng.

För ,överti'drs'arbete befialas 1 kr. fcir l'axj,e ]rårbörjacl överticls-
tim,m'a på dagen 'och 1 [<r. 50 ö,re 'p'å natten. Som ratt rräkna's t,iden
från kl. 9 e. m. tiil'l kI. 5 påfö1jantc1e morgon. Al,lt söndagsaribete.

u,niilantaga.ndleis rdet sLom åIigge,r mjölherslk'or ocih djulsh,ötral.e, rzlknas
som 'över-tid,sarrb'et,e. Dj,urskötare 'ooh kurskar ,s,ho'Ia h,a r-ar tredje
lielgclag fri.

Harpå 1'{Urg alforgitrsgiva,rna unrileliuga villk'o,r ingå 'oCh ej heller
utbeta,la ett dyrtidstil,lagg på 15 hr. per ,måna,c1 so,m albeta.rna ltc-
gärde. Reda,n under f,öregåencTe år gjorcl,es från Sv. Lanta,rbetare,
{tirbundots 'sidia llramståiitrlning till r.eid,er*bör,anile albe.tsgiv,ale om
cietta dyrticlrstil,låggs utfo,etralan,cl,e fr. 'o. m. 'clen 24 ,oktrober {ör:r,a
året. På en rmängd. gård,ar h.atde 'clenn,:r, hegä,ran r-irllfarits ooh il)'i:-
tidrstillagget utb,etal,aits, detta. trots att å, rnrer än en ar'd,e,ssa g.år,cla,-r

c1e a,nstä.llda arbetaurn,as lön utra,n dretfa till,ägg rnar ltety,illigt högre
iin v'ail a'nrilra sårrd'ar ;[,erta,lte sina ,arb,eta,re.

Vid de gå,rilar där rsträj'k utbröt ha,d,e ailbretrarna gått ,i,n rmed,

Legär'an 'o,m ,cl'etta. dyrt:iclr't,illäggs u,tbetailarndie, inte från 24 'oktober
utan ,rrdkn,at, irån 1 maj 1919. Enligt cle borg'e,pliga, ticlninga'-na,s
rrppgifter skulle ,ar.b,etarnai ha b,egärt att f,å p'å ,en gång rltbeöalt ei't
firs dyrtidrstillägg, me'cL Erarnmranrl,agt 180 kr. I),etta rnar fullståi,niligi
lognaktigt. Arbedarna hacl,e h,egärt att få utbetnl,t ,clyrtidts6i11l*t
fiir maj oc.h juni månatder mectr 30 kr. per ,arb,eta,re. l)et var dettrr
striclen gäl,lcle.
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Yicl behn'rcllingeor rav &erlna begära.ir, hacl,e goclsägarn,a ko,mrnit
nr'od en {roridnan rsorm 'är ,a.lrde,res ,orim,i,ig. Med f'rrl 

"*t.kup om att
de arbetare rclet ]iär va,r frå,ga om tilIhcircre Sv. Lantarbet,uå"d,;rbo.,-
clet och såleales strå ,hakorm ,c1ren a,l]månna av,;ta,lsb,eg,rira,n 6,oim fiö,rtrs
l'ram av {örbuir,ctrot, hacle de rsatt so,m villhio,r dör" ltre;iljanjiie ,av il,etta
15 kr:s c1y'rrtidstil'lärgg p,r månad rräknat från 1,mai, att rarbet;atrna
ej ,un'cler rdrett,a'år skull,e tä gå tilll någ,on s,orm helst jöneaktio,n. \rar
'rich en förstår att rlentra b,egärain v,ar arlld,eles ,omöjrig att v,ill,fara.
llels iJrincl,er de,ss villfiara,nile arbeta,rnia (ill h,äirder ioc.h frö6te,r. ,cl,els
Lrclirrgar muit sig lö{tet Iör låg,ot."om indc,51,sd i d,et ritrgaot,e.s,trrr.
ma'nha,ng rmed 'den a,llmäna ,avtalsup4rgörerl,s,e rs,orn lLantrarbetareför.-
bun'clet s1o,m sårr}ånt harcltg Xii, ar,-sr kt aft ,s,öka, ,ulipnå.

l]et ha,r försökts ,att göra troligt d,et a,rtl,etr:irn,a kråvt utbsta-
la:rcl'et o,mec1'elba*t a,v,etf, dyr,hidrsillugg på rg0 rir.. e'rclel dåra,v r.ent
{ö,nskott. Ratta fr;rhållrarnclet var atrt arb,etarna ,begärt uibetralancle
l)r1 aiv 30 k,ro,n,or, fiör recl,an gångna miaj o.h jun,i .månader,. I)ot
var.s,åiLe'd,es för ,att sli,ppa ,betala rut id.tersrsra 30 kr. pr rma,n ,o,ch arbeta,r,e.
5'6,11 '6Jg fyra go,clisiägarna ris'ker",ade en skörd s,onn to?d,e ha va,rit derr
lr'il;s,ta, ma,n srett på ,cleras gårclar i rna.nnarminne,l

'r'ju,r'sk,alfighe.ten rrar 'ernastrzlenicl,e. Ma,n n,eka,tl,e ti11 ,oc,h mecL att
und,er'h,anilla 

- 
oc;h når' lantarl-ietarstr,ejk, om,fatfian,c1e cirka 5,000

arbetare, ut:bröt clern 29 juli, 
's;t,o,cl 

gtr,ejk:on ,i v,ec,krirolmr ännu pfi.
saimxna purlkt' M'e,n ;härefter uppgick ,clren i cl'en sfio,rz' uppgörelse'.

Regering,en intog i början en vackland,e rsfiå,n,c1puniht, m,en f.ann
sig då äv,en a,ndra. lantiaribetar,iiistrikt beg;rnte rralkn,a, r.ealan clen 2
a;ugu's,ti. fönamrlåten att tilil,s,ätta en medling;ko,mrmiissdro.n, i vidkern soln
s;tateras fönlikningsd,elegerad.e ingingo ,iLioktor p,a'l Hell,st,römr. byrå-
chef NiIs R,iibbing och siekretrera,r,** Nils A.n,tlerrssron. på a*b,eta',e-
s'irilan inr''alcleis fråmr-.t förtroenrcle,mau AIbi.' H'ansson o,ch riksil,ng"s-
rnan a' o. sjii;!1r1,.:1.n. Niil cl,etta ntlrrrr,m,er präsislägges år rersu.ltatet
dii.rifrån ännu,okä.nt.

I rsarm,mra,n,haing hä,rmercl kan dv,en ,o,m,r\ri.4,'nas, ,att no,rrländ,slia
sko,gs,alb,etra,re,förbundet ryrrk,tes up? ån5r6 uncl,er en ,energisk ftir.-
trroe'ilermrans ,1eilnins; och trill Sverges Dernrolir,afirska jor,d,bruika,re_
fi;,ril-runil äro :irren e,tt rä.tt stort amåa,l lantbruka,re a*-"l,,1irra.

-lE9
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REVOLUTION OCH OPPORTUNISM
Av C. N. CARLESON

Kärnan i polemiken om dern'okrati ocli ,p,roietärclikta,tur iägges
kla,r' onn vi vä1ja ova,nståencl,e rubrik {ör en artikel ,om .l[. Lenins
til1 's'ensk. av }ra,n'es skölcl overft5,4ftr.r.e b.k 'm "Reuolut,ionen
och staten" .' (Fra,ms förlag. Pris 3 kr.)

Mitt i en r-aisfilö,s, praktisk v,rinlls,armhet, på tröskeln ti,ll de.
ry,ska novennberrevrolution'en år 1g1? är b,oken ,skriven. Den k,a'
{öljahtlig'en betecknra,s s'm den teoretis4r-poie,miska uvertyren till
de löliancle ,sto,ra tillclragels,erna jzr,sf i clet att ,clen utgör en u,pp-
görelse mercl ett helt f,öregåenile ,ske,de ,av urvattning och förva,nsk-
.ing av'c1en vetenskarpliga klais'skramps,socialirsrmen,s urspr'ngliga.
kla.ra och fasta kontur.er i fråga om begrepp.en ",s.mhälle" ocli
"sta,t".

I ett efte,r,ord till boken lyser fram, hurus,om te,ori och gärniri,g
hos Le'nin ä,ro 'gjutna i eff stycke. Omnämnra,ncle d.äri, ,att boke's
arrdra del måste uprpiskjuta,s, såger han: "Det är angenärnare ,oclr
nyttigale att göra 'revo,lutionserfar:enheten' än ,att skriv,a ,clär,om".

I de få 'orclen äi ,cl'et innevra'rande skedet l<araktäriserat.

Sa,rsikilt Kautskys 'oklara och r,"ackl,ande ,ställning m,ellan rc-
vc'lutilon i han,cll'ing och bLorgerl'irgt-il,emiokrattrits rt f,örf,lacxrail ".social-
.1'erm'tkinati" targer Lendn sik,te på, virsaqile hur denne un,iler en föJj,l
ar- år, tr,otrs sin krritik 'av Bernstein ,och re{o,r,m,ismen. gi'it en

'rångbi1c1 
av Marx' och Engeis' värrkliga rsyn rå proletariatefis roil

oclr uppgilt i en revolutionär tid och på derr borgerlL'ga sialcrrs i,i-
sen, i urs,p,rung ,och änc1amåi fientlig och hinde.rlig gentomot 1xo-
letlä'riskf ,biesittningsrtaganicl'e ,odh pilo'letärisk utövnring av "den po,li-.
tiska ma<ten". Men ilarjämte riktars mången träffa,nde airrnärli-
ning ,mot ,ana.rkismens r,å,lclsa,mma, blott på nuet inri'ktade fc,irkort-
ning av problemet. /
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Ingen a,rgumeni,ation iir ril,o,cli raö,solut ,oIelbar. Lenins bevisllö-
ring i ,sin klau-a iskii,rpa ,och sitt fortjanstfulla råtts,tä,llrande av cle

'ar. mots,tånclarna ur sitt rätta sammLutllang rubbade cia.teu ur Malx'
'och Engels' skrifter {å,r enclast större r.ärcle. o,m vi gäna,st. påper}rn

ett p,air fö'rtliseenden. Lenin säger: "Då" 
- 

år 1891 
- 

"hö,ll ut-
r,-ecklinpien hän ,mot imrperialisrmen 

- 
båiie i {råga, 'o,m trursternas

fullständiga herrravä,1c1,e, i {råga om jätteiba;n4reirnas all's'mä,htighet
och clen graniliosa kolonrialpolitiken ,o. is. \r. 

- 
ännu just på att

bc;rja i Frankrike och van: ändå svagare i Norcl,amerika och T;rsh-
1an,c1." För ,clenna ti'clpunkt är det rd,ock f,a,stmer så, att No,r'damerika
gick i spetisen för trustvä'sen,ctrets utbreclning och att Tys{rlancl fö,ljrit:
e{ter ha,ck i hal 'mec1 s;ina prislialteiler. Bå,cla ,dessa I,ån,cler före-
tecl,cle rerlan iicligt tlen miist moclårna inclu,stridriftstyp,en 

- 
en om-

stiinclighet ,att beaktra r"icl ireclö'mancle ar.' Förenta staternais slutlign
clelta ga,ncle i viirld skriget.

En ann,arn a'nrmri,rk,nting gäI1'er s'ocia.lcha;uvinristernats, f,raseolo.si.
Ile tala om "reputblihens oCh revolutionens för,svar". Då. Sovjet-
R1,-sslancl även försvarar "repub,lik 'och re-,.olution". borc,le kanshe
reclan hä,r ha markerats clen materie,lla olihlieiten barko,m en eijes
{örr,-illrande lika lösen.

Men för övrigt söilclersanular Lenin fu1lstänc'ligt alla mell'an-
nrän ,och dunke,lmän. Obevehligt ,sträclier han ut cl,en Malx-Er-
gels',s'ka, clia,lektikens persle,htivlinjer ör'er.,ilerars hrokvägar och {el-
slut. IIan ger en träffandt kara[rtäristik av imperialismens ocir
bankvälde'hs olycksdigra invärkan pri "cle'mokratin". Reiian en

Engels visar lrlar blick för ,beska,fflenheten av en m,aktutövuin.g
genom ileir parlrrmentariska valilermokratin. i ,ctret clen allmänna röst-
rätten Llr ett instrument för bourge,orisiens herr,ar'äJc'le. Den är: på

sin höj'd "en rnätar,e på arbetarekl'ais,sens mogenh,et. Mer ,han och

komrner cle,n aldrig att tara inom,den nutida straten", varviil Leuil
1j,llffr6rgar, ,att j,116'd 

'd,ehha "tner" iirclet marrkanta fö'r roprpor.tuni,stelrnas

uppfaittning och just det, s'o,m tr<,on,stituerar rleras antirer."olutioniir,t
re{orm'ism.

Givetvis ägnars ,etr utiöriig {r'amstälining åt "statens" mång-
t)tdiga ocih vaga, ,b,egrsp,Il. Staiten som frukt a\r en ,h,istorisk trt-
rneck r,ng, ,srorn pno,clu[<,t av srooiaitr j,or,dsl<reil och föränrdringan iil
enligf Engels en pr,odukt av kla,ssklyvning. Det htiller givetr.is

-qtrreck. Men Enge,l,s f'o'rtisd,tte,r 16il1'sfuis'aljan. Feorla;lkl,a,ssern,a för'-

.4tt1
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svllnno eller tr'ängcles tillbali'a, meu ,staten ,blev kva,r 
- 

nu sorrr
clernohratisk ,stat. Den blev kt,ar som stat. ,s,o,m rmraktinstrum,ent.
clär'f ö,r att .sa'nhället b,evara,cle sin klarss-struktur'. "Me,c1 kla,s'sernr",
siiger ,då Elgels, "f'örsvinner nödvånrcligtvis sta,ten". D. v. s. som
historisrkt utvuxet ,och .anp'a,ssat ,b,egrepp. Nu ,anm,årher Lenin, ,1fN

cl'et iir ytiterrst ,säIlan rnian i den nutircla socialilem,ok,ratiskra litter:at1-
r-er1 ,selr clenna Engels' ytterst rbetl.clel'sefulia gruncluppfattnring ti.
-qtaten ,anföril 

- 
ooh clet har ir,og sina raniLiga skal. '.f)' för a,1t

kunnta, Iiortsätt:i sin "evolutio.nering" ay in.as,sorna. och sin po,litislia,
koh,a.nclel ,må'ste högersocialismen tr<lamra ,sig {arst vid ilet gam,la,
aliticl eu bJ'råkratisk be,-qtåncls.ciel us- t*e,rtihul'isria ibelrarancl,e stats-
Lregrepp,et.

Stäncligt inskärper Li:rrin, att enligt åkta m'arxis:m ti,lli,tr,tetgör
priol,etar.ia,te't ri sin rsviorlut'iionrära åtr,stolm bourgeois'ins stat, mrerrlarr

uttrycket ",statenls r111"6lsgn'1[s" hänför s;ig tili ti'clen clär,efter och be-
tecknar en simåningo,m slieeit,cle övergång till ett tillståncl, ,Cär sta-
ten fullständigt uppgår i samhället. Denla periorl har således l<a-
latrtär av ett provisorium. Det är 'a"r' stor vikt a,tt 'bringa ,trrlarhct

just i ,donin,a. p,unkt. cjårfrör ntt hög,errsocvitalisim oah ekleköish "kraut-
,skJra,n^ism" försöka att vränga sake,n ,cLir,hån, att "ar.t1öenc1,et" s{ku,ile
r-a'r'a liktyåigt im'e'c1 ,e'n ,c1,enn,o'liratris'eriug 

'av cle alltjä,mt beståen,c1c,

b.vråkratiska b'olgars,t:L.ten ,och alltrså ibggl-nna reclan i ,clcn förrer,o-
Ir-rtionära, ticl,en. flendensen i ett 'såclant re,soune,mang rir uppenbe,r.
nilmligen att artingen ne'clbringa trill ett minimu,m ,av nöclvändighet
eller rent'av rit'p]åna tlen hla,r't prolcttiri,ska rerno ut-ionen, medan fl.r,-

cljkal s'ocialisim i rakt mots'att riktning avser att n'Le,ilels en pro,le-

tiirisk i-e'sningrs sfyllia och {rrraft kr,os,s'a ut,an åter'stiocl ,clen bot"ger-
lilrla staten 'och dä,refrter i etapp,er avvechla iiven clet pr.ovisoriskn,
ar revolutionen ,helt och clirekt behär,skacle statsviisen, s'om lä,m1,-

iigen kan benämlars clen proletära h:a1r'rsttrten. tr'Oliakt,ligen betr,ah-
tar iir-cn T:enirr cle nuti,clzL. råcl,srepublikerna. ehuru fyllcla av "aim-

neu" till e,n llullt ge,nto,mdörrLl sooialirs,tr:sni nyiorcl,ning, enda,st s,om

en ögonblicket,s k,a,mpfornr. I siri liorlsehventra, kl,e'ssk,aunp ,stälIa. de

rnrellert,id nrars,s,crna i valet mellau en slutligen reahti'onär stats-
ka'pitalis,m eller en {rarnåtrjli1.a11. rer,,olutionär,masskom'munisrn.
(*ero'rn rrt't iniliir:a clen i)p}rra ,gtriclens ,no,rnent i cliskuss,icnen och
'rrkti;lien triingas unclan de climrrriga och -sy[,1'nn4]e begreppen "folh-
ntakt", "i1en fria fo,lkstalen" etc. ,och i ,stiiilet träcler proletär 

'makt
och pircrletä,r "stat" med allt fas,ta're oc.ir a,ll'tmer gripanrcle h,o,nttrr,er.
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Darför 
- 1ai1 "dem,okratie'" ;bet*aktas under ,denna synvinkeltl. t'. ,s. srorm ,dten rb,orgerligra eprolr,tsns trögstA utveqhlade poli,tifs[<a

I'or'm, n'ä'r ,stat,en betrraktas ,so'm rinstrum'entet f.ör ilenna derm'k'afi
ocli iblir "c1en md*d, fullän,c1ade ,dem.k'atin,', så ar det .l,och alttjämt
"clen härskanrde kl,a;srs,en,s" strat. Blir åter arbetarklass,en den hrir_
skan-fil: kla,ss,e,n, [ra,n den,na där,em,ot, såvitt ro,ch ilär4,Or ,att ,ilen r]cåe
år b,orgerlig, icke stanna v,ic1 .len av det k,ap,ita,lis;tiska sarnirället
lreg.än'ade '1c1'eim,okratin". Den båd,e bringar de'na, til,r fulrändniirg
cl. r'. s' kräver t. ex. clen allm,änna rösträtten utan rest g*rro*tt;..,;'
m.'en går ert,t stl,.c,ke d,iiröaer,,förbrerreclrarn,cle "stafiens', upphänande och
ii'erfiyttan'de til1 samhärlet, tilr mra,ss,orna, de nyttiga ocrr nödvän-
diga fun{<tioner, scm d*n red,uce,r*de staten ännu ,innesluter. Korte._
ligen: clen b'orgerliga state's för;töring utgör förutsä:itninge^ förilet p;rrol,etärrirslia ,na[rtutvecklin,grs,ske,cl,e, då öv,erhuvudtagei r,"arte
garmimalt stat'sbsglspp kan stältrars på ar.,skrivning, d. r.. s. ,,avdci,,.
lllärrned löjes manrkien ,fri ,för ef.t nytt ,,statsilb,eglepp ,aft växa
{r,a'm, för ,en ny,organisation, v,a,ri samhtjulle och rstat-sam,ml-tnsmälta.
T a,slutning ti1l clenua tankogång, .s,o,,o återknyter ,en ft,els,ocialis_
tisk åslkåilnr:ngs b,r.u,s,trra trå,clair. skulire m,a,n kunna ,säga, att vi r
cletta ögonb'lick stå in1'ör ting i varda,n,d,o, inft;r någinting, 

'*om'ä'nu inte fått sitt ,adekvata. na,ir-i' och so,m 'i därför gi ru frn 
"pro'i'isoriska rb'enäann'ingar ,sås.m "rå,clsr*publik", ,'p*o,l,etär ilikt,a-tul", "pro,letär ,clernorkr,ati" etc., m,en so,rn vi likväi fö,rni'ma som

en vä-xarnril'e re,alitiet. lsorm ,en m'aktroanflyttring ännn_r ,sröka,nide en.-.lutgiltig orcl,ni,ng ro,ch f,orr n.

Gentemot pratet ,om "diktafuren" s,o,m min,o,ritetsvärde, dar-
[ör artt p,arlam,e,ntsval,app,arrat'e,n s:t[illtts åt sirclan, gör Leuin t]en trä,t-
flan'de anmärkni'ge,', i tret han r,änder o,m spjutet .ch säger: ',Di.
explcraterancle klas,sern'a b,ehöva clem politiska m,akten för a, t .1_rI-
riitthålla 'exp'loateringen, ,c1. -n,. s. i clet för'sa,innancre m,i,ndretarets
'itrtresse erm,ot .let öve*väicli,ganil,e f,olnrilertalet,'. Dår är kriter,iei..
rntressets gruncl *lIe'icke gruncl i flertalets behou ar uts,laggiva'cle
-[cir äl''en rättssynpunkten. Ma,ssbehornen, finnanids sitt medel till
'att til'1{'redssitlä1lars' i ,r1re aht'i,va, proretära errem,entens a[rtinn, även o+.ri

clessa skenb,art se ut att s,o,m ,er min'o,ritet, bil,cra. ma;teriellt det Ie-
g'itima underiaget för "pro,letariat'ets {ö,rvandling till en hä.sha,nde
kl:a,ss i ,s,tåncl att unilertrr.cka ,bourgeoisi,en,s ,oun,ilvikliga, fdrlii,.ivlarcle
m'otstån.l och i ståne1 att 'organiser'a" arla d.e artretande och expr,oa-.t'erarcle massorna fiir clen ,roä {'oo^.o a,r, fiolkhushå1lning,,. Dari
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Jig'ger clei proletrariatets ,mission ,att recla cren ,s;fora mrars,s;an och härför
behöves statrs:rnakt isåso,m c,entrarise,rard rn,akto,rganisafion ooh cläri
ligger även clet reua'lutiotttit'f legitimia. vå,l,clets berattiga,nde, genie,m,ot
,ntingen b'r'tala ,eller "cle,mokrdti,skt" snär.]iarn.le försök från mot_
-"icla'* att 'om'intetgöra de' proletära, ,marrten och åte;r tränga, åt s,iiian
mas-c'orna.s beh'or',och iutressen.

så sicla, ,för s'i,cla klargör Lenins rrok i briljanta ep,os6,er och i
ut'förliga,, hela ,s'a,m,manhranget åitergiva,'de citat,u,r Marx, ,och Enge;is,
sk,rifter a,Iltifrån Ko,mmunis,tiska ,manife,stet vacl vi shuile kunna
lir:,ll,a sociarlismr,ens uetensha,lt[,i,ga reooluti,ona,r,isnt,. I fc;ljande sika.rp,a
antit'e's s'a'mm{anfarttais ,cl,enna urrrsp unglrigra iso,ca}irsti,ska åskådning:
"Al,la {,öflegåend1e'svolutioner ha fullkamnat statsmaskine,iet, m,en
,d;ert är nöd,vänclLigt .atrt krossa, raltt nerclibryfia,dtetsam,mra" -- Slusrt e,m,e_
cla'n rctret äu: ro,upplö,s,ligt föirbunctret 'm,eid. 

,bror,garsarm,häl,let s:jä,ivrt, med
clerss ,expL,oarteringsreJlo'niormi, urrercl dlesrs ,fåtrals-',folkhuLsrhå,ill*iag',. Li-
kaså är borgarprartriio.tirsmren 

'oupp,lörsligt föneraad rme,il b,orgerJi!,h.tnru
sta,tis,Jrlegreptp, ,alltså ,äv€rn ,msd' "rdrem,ok,rat,in,'. Därdör ar. dteiko,ilse-
kve,nt 'och natu,rl'igt, 'a,tt re{o,rimisrmre,n, riktande sig teore,i,,sillt ,ooh
praktirskt im,ot ",sBh,mrarrtstlö,rtningst,eroirien", rsarntiiligt måsfie letirre,ra
iiven flrrån rsin intornatio,nalitrotspro,srijtriroin roch under a,llreJlanrcla hokus
p,okus 

's 
å sig på "frorsterilandisfö*sva,r", ja t. o. un. fö,rsrökra *ätt{årdi.ga

tl'et ,imper.ialistirsrk'a krige,t. s,å 'sfoår slutiigen clren sunåbrorge,rliga
socia'liism fär'dig, srorm i rsrtäl,iet för att ruibiba sam.hdlleös grundvala,r
"cllelaa: 'oc[r ormide].,ar b,)rtret 'av 'ätmibre'trqmg,ninapr66rfgl" o,ch av vi[k,en,
ku,nrnia vi till,ägga, ,,m,inisft,ersr'oi*lis*en .är en ava,rrt, född ,direkt a,r,

dlenna f,alislra ",d'ermok;rati", rsrorrl 
'a,Iidinig 

p,å a[,lva,r vågat rö,ra vid c,len
orättfäril{ga och alltm,er rsocialrt ionnö;i}lga saunhäll sgrtrndren.

Ett anuat iå;rrorirlit rkapitel .i Lenins, bok ha,ndlar om parla,men-
taris'mens 

- 
den a;i' 'ett krapitaiist,iskt-'iderni6rklnliskt', sarmrhäile be-

tingaide parlarm.entaris'mens, 
- 'pphävancle. 

Irär utbalas ,en frukt-
bäranale tanke, rs,om även le,deloss öv,er till rarr.J:,etarerådens, ,stoua
uppgift 'och r,oll, närmrligen att clen I'agstiftande ,ocrr exe'kutiv,ä mak-
ten,måst'e i en ny s,arnhältrs,ordning uppnå ej ;blott en harrnonisk
samverkan, utun ahtivt förenas utan någon rest ,av ,m,otsättningar.
T,iks'o'm'honsekr.eirt s,oci6lisp utdöm'er jä,mviktssystermet i utrikes-
lrolitiken, ,måste ,clen även vänila ,sig m'ot clet på kra's,skryvni',ge,'
g'r'u,ndac1e konatituliixrnella balanssJ'stEme't i ,sfiaternas irnriilrespro,litik.
l{e' blott gerrcm en rev'oluti,oue.o,nfrestrailtning ka,n detta systern
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övervinflas 'och ersättas mecl 'clet föl mas,sorna encla. förnuftiga ,eller,

-"å.som Marx skr'el'- 'o,m Parisko,Illiltttlltctll "l{o,m,Irrunen sku-lle icke

varra en parlrairnentari:srli, utan et w"betand,e k'orp'o'r.atirott so^mti'digt

siiaäl Lagsti.ftand,e som, ad'mxnistrerand'e" och "åen 'allmänna röst-
råtten skul1e tjäna det i 'hom,muner o,rga,iriserrarcle folket till att lör
s'ina {ö,retatg leteu reda på ,arib'e,tar,e, trppsyningrsmän, ;bokhållare lik-
sorm 'cle,n 'in,divilcluell'a, trrvalräfte'n t'il,1 rclrettra änclramåi tjriin'ar var,i:
annan arb,ets'g'ivarre".

De,t'ta utt,a'lancle 'av Marx, s'om ju tyiclligt bryter ,staven ör-er

p'arlam,enrt,s[rmeflinisuir,el gch p,ekar hä,n på ansatse,rna i rtår'a; 'cl'agar

tili råc1'ssyste6, ,ha s,ocialchauvinister 'och ,opp'ortunirsiter beh'agat

"gIö,m,m&". \ri känna ju fråri våra egna, rstridler i.gen Brantings

in{nrna för,sök nf,fi 5,fr[,1np]rn rsro,p "nourLism" rall krititk av den ra-
.clanile parlarmentsd,e'mokratien. Hä'r säger Lenin b1. a-: "Det är

intet un'der ,att pr,o ,etariatet i 'de parlamentarisha "föregäng'slän-

clerna,l' känner äcke,l vid an;bl.icken ,nx; ,s,$dLana "s,o,cira,lister" ,sour

Scheiclem,ann, David, Legien, SemiJ:,a*, Re'aud'el, Itren'il'ers'ou, Van-

clerveliie, Sta'u,ni,ng, Branting, Bissroloti m. f].' sorrn allt 'oftare
skän-kt ,sina ,sympatier åt a,na.rh,o-syn'dikalis,men, o'akta,t 'ilenna är

opp,ortunis,mens hötts'liga br'o'iler." Det är hå,rt, m'en s'ant. trc16n

orrr a:rbetcnrde p,arlarnent 
- 'clirekt ingrip,ande, k'ont 'ollerande, ller-

rnauent,a, aktiva i ,en rådrsförfattning - 
ut{ö,r Lenin rricliare. I)et

gä,ller icke att ,a,ngripa' ,s,jäIva r'e,pre's'entaltio'nsprincipen e'lie'r 'rlele-

grtionsprincipen. Den blir kvar, fra,mhåller h'an, m'en r'ä1 "pa"rla-

rn,entaris,men såsom urbetsfördel,ni,ng urtellan lagsti{tni'ng och raclmi-

nistration, så,som Ttri,oi,legi,erad stallning för rde ileputeractre". I)enna

an-märkning h'ar s'å mycket rstölr'e bebr6ls'|5'* s'om 'omirsrskänlig är ten-

'clensen ra,lt 'byråk,r;atisera p,arlamenten 'och samtidigt giva r'egeliri-

gar: och årmbetrsverk 
- 

clen ,a,d,ministrativa makten - 
ett såilant

öyentarg, artt p'arlam,eintet ,s,t,und'om nedrsjurnker till e'n full'stänicligt

själ'],ös arppariat. Dret är 'av Sovj'efr-Ryssl,and vi skro'la lär'a, iorm el'eit

ändock ej till ,sist är möjligt att bygga e'tt srarnhä le, ilä'r fun{r-

tion-erna, utstr,äckta över hela. det s,ociala lir,-et, kunn'a utövtars ut,an

att en byråkrati ,b,e,höver uppstå. Pr'oblermet är 'svårt' ilest'o wårare

-.orn ju s,a,mhäJlet,s ,so,ci'alistiska, 'nppbyrggande måste ske på sfor-

pt"od,ukti,onetzs, d. v.'s.,clen ehonon+'iska centrali.sctti'omeps gru,nal'va{'

Detta .sernare betonar Lenin, s,åis'o'm ilen klar'synte vetenskali's-

mam h'an år just i sin,revo'luti'onära. verkrsamhet. "Låt oss ro'rga-

495
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nisera", s,äg:er ha,n, 'lstorpr,oclrr,ktionen, utgåenrle från vad kapita-
lis,m,en ,si[<ap,at, ri sjtilaa, vi ar:b,eta,re, stö'il'dra på vår erfra,renhet i
,arbetet, skap'n1ii" en clen st*änga,ste jä.rnclisciplin, ba,sertarcl ptl t1i:

r.äpna,cle ar,betarne's ,statsmakt". Och mästerligt nog p,ehar ha,Ildår-
vici på en ,av clet ,m'oclerna s,armhällets nyarste funktio,nsgruryrpel
rämii.gon posl,en.som föreJriltlande. I de delal av ,s.i,nil.rok, ,ss,nr ,htn

i.ignar pr'o1e.tär,clihtat,irren6 'mer p'osi.tiva s'id,o,r, fiår h,an ilå ä;l',en fill-
fiille att 'hålla en gruncliig viiLrä{iiring merl id,e s,målrc,rgerliga, i
grund ,och boften reaktionära ann,rkis,tern,a, rm'ot vilkas deoentra-
lisa,ti'on 

- 
icke irerller frä,mnnancle för t. ex. en Bern,steil 

- 
{13-:11t-

lrålle,s '1d.en ffi^ui,lliga centralismen. en k,ommunernars frivillig,a fö'r-
ening ti1'1 en nati,on". Just i betonrand,et av "frivilligheten" 'iigger
rn,otvr:kten m,o,t byråkratisk centra'lisnn, och i ,sam,ma frivillighet
trä,&er o,ss till ,mö,te,s 'den akta, oföraanskarle 'clem,okrati. som på

grund, ,av idet nuvarta,n'c1e ,samhällets etlon'o'misha struktur ictre kau
ft;rverkli,gats, ,m€r1 nninclre än att miaisrslornas öv'errgåenrl'e 'dilttatur slår
{c;r alltiå igen portarna {ör den lr,apita,listiska ,exp'loateringsorr1-

ningen. Sål'erd'es: ,e.n g'e'llom {unlrltiornernrars 'sriilo,orclnanrtle 
'uppn'årtrcl

ce,nfir'alis'aåilon rär ,målrert, rsrålectres,'eir, horizonrtal i ist. f. ,en rnertika 'ortd-
nling, men sniidig nog at't för ,givna, ändannål åstaclk'om,ma en cen-

tralis,eracl sa,mverlkan. Är'en här kan hau s.tö,dj,a rsig på citat ur ,sii.r-

skilt Engels' skrifter - 
så fientliga iin ;ltåde clenne och Marx voro

m'ot reaktionä'rt "s'm,åsta;teri".

Med ctressra rader har jag vel'at fä,s,ta u'pp,mili'rksarmheten på det

r..erkligt bretJndrancle ,nJbrstfrs. rsro,m T-te,nin neclla,gt på cietta teron'e'tiskti

Ling't ut i fra'mticlen glimtancle försva,r lör vad en hå'rd nö'dvändig-

het slutligen tvungit ,att realis'era. ar' 'sociarlis'mens id6värl,c1. IIti
,hans boh - 

äninr1 btrott'en fi6136 
- 

sporra ef'tertarnken och ,bi'draga

til'l att b,ortom rclra,g.s,grälet och ,allt d,e,sls smrås,inne ,för'dj,uTrra ,synen pår

t-len underliga ,och 
'stora tid. r"ari l.i le'r'a ,och som rtlsikar o,m är'rn

i e.trc sådant hråhbo ,soun -,"årt mer eller rminrdre kdra Brack-Sverge.
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ETT MINNESTAL ÖVER PLEKHANOFF

Efter ett nu .tgivet ryskt arbete är Zinmerwaid i tilrfälle återg-e
något ur det instr*ktir-;r eftermäle vår kamr-at Zinor.'iev ägnade den i fjci
rr.liclne ryske högersocialisten ptekhanoff inför petrograds sovjet. Eh*ru
dödsfa11et inträffade för ,ett år sedan, törtjänar clock e{termä1eb låsas, deis
därför att den dödes väldiga gärning för proletariatet alltid år aktuelr
blanrl socialister, dels Jör att det visar de förkättrarie bolsjevikernas toie-
rans och erkännsamhel, mot en bety.d1n4" man, är.en fast han på,senare år
svihit den förr gemensamma sal<en.

Efter att ha beklagat, att de revolutionåra arbetarna ej liunde {öijir
rl.e'rr tlö,cle läraren tiil graven, seclan han 1914 förklarat, att detta historiens
gliisligaste krig var ett rättvist krig fortsat"te talaren,

I)e iör-qt:r, åren ar- Pipkhrnolfs iittertira 
'erksamhet och uppblomsi,-r'i.gel ar- rlensarnma inföl1 uncl.er den tryckande reaktionen, .,r,,d*. ,,,r,,

ticl ciri ilen e'skilcle rcr-oltrtionåren krossades av tsarismen; när den ciå-
virfilnde monarl<i's r'äg var sållaci necl galgar, då clet syntes som om a1lt
r-arit hopplöst .rbete i Ryssland. ll'der cn ticl, då clöden var det encla

'issa för arbetet i revolutione's tjänst. lyfier p. ett nytt ban6r: up1_r-
tiiclier clen t.r,'ska arbetarlilassen.

Då r'i fir.dc tr{arx 1O0-årsciag 'ar 
j:ig tvungen att citera Rostr

L.xenb.rgs sats so.' hon aclresseraile tilI Nlarx. Ho' sade, att x{arx gjo.t
e' stor upptäckt 1ör människosiäktet i ilet han upptäckte aibetarklasserr:
rippfann den som cn ny kategori, .som clen hraft vitken för mänsko,släktet
{ranåt. Detta hade sin stora riktighet va,cl l{arx angår. Angående plekha-
trofl. måste rnarr ändra satscn och säga,atthanupptäcktede'
rr'-qka a,rbetareklassen. Numera är det svårt att {örstå att dettariir en uppcnbarelse ilå P. ;rttracle, att ',clen rysha revolutionen kommel
att -qegri-i endast som en albetarkla.ssens re..-olution e1ler ock komrner derr
alclrig att segra"l

Nu, då I'i har e' arbetarklass på många miljoner, som under lopper.
u- 12 år bevisat sin historislia ro11 genom tvenne storartaile revolutioner.
iir r-rira arbetares revolntionära ro! f*1lståniligt uppenbar. llen att för-
mer iin ll0 irr tillbaka, då det enclast fanns en liten obildad hop arbetarc.
att .eda. då tro och {iirklara lrbetarklassens liommande hegemoni i en
sttlrilrtad folkrörelse var P:s stora merit. . .

Jrg upprepar att P. upptäcktc clen
1ör'bler- hirn rncler tre dccenlier troEer.r

rlska a.rbetarkl.assen. Från 18.10
denna .sln grundicl6" Och. karn-
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rater, vi måste för en mil.ut förflytta oss till iien ticlens atmosfär för att
liunna uppska.tta hans förjärrster. I 'denna sal finn,s många som levat i
emigration. Även på min lott ,har fnllit några år av detta lir., men r.ad
betycler vår emigration mot den som P. fick uppler.a! I30 år har han
tillsamqnans med Axelrod r,:arit en biltog man. När vi kom.utomlancls, hade
r-i redan våra illegala tit'lningar, vi korresponde;racle mod arbetarnlL i
llyssland, vi var ej mera en liten grupp - vi var en myckenhet efter
1905. Men försök för,sätta eder i de förhållanden som rådile för 30 år ti]]-
l:aka. En liten grupp revolutionärer ,utkastarle i fr'ämmande iand utan
minsta ljusning till ett bättre i hernlanilet, genomgåenrle en lnassa pexsou-
liga försakelser . . . Plekhanoff svalt uncler många år i utlandet och blcr.
clårtill utskrattad arr clen cLåtirl:r, revolutionåra inte]ligenselr sour irrte
trodde på ,arb'etarklass'en. Och P. är sto.r ,riärigenom, att han uuder clen
tid, dä arbetarklasser nyss började visa livstecken, när han endast märkte
cu encla ,svala, som ännu ingen ,sommar ger. att han då troclile på ,denla
arbetarklass och då recian förl<,unnade dess lioramande hegemoni; han bler-
stor ,clå han blev hatail al' hela det egendornsägande Rysslancl. IIela rbour-
geoisin och de s. k. revolutionärerna, r'ilka nog räknade sig som sor:ilt-
lister men i r'ärkligheten ej skakat av sig hourgeoisiens ,gamia Adam.

P. hade lyckan att se hur ,rlet f,rö han sått groilde och gav riklig
-qkörd. Til'l hono,rn kommer i hans lanclsflykt på 1900-talet ,clen första ple-
jailen ,av arbetarklassens kommanrle ledre med Lenin och X{artofi i täten.
De infann sig utomlanrls och åtog sig recligeringen av clen första rer.olu-
tionära tidningen, i vilken tie bästa programartiklarna hårrör friin Plekhr-
rro[[s pennr.

Vi vet, att den senare förnyade mensjevikredaktiorren i Jskra uuder
första revolutionen utgav en he1 ra.c1 artiklar ul den förra Iskla, men
den utgav ej P:,s glänsantle,artiklar, r'ilka tjänade som bas för utbl'gg-
naden av en rad taktiska åtgärder al' rer.oiutionens r'ärkliga ledare.

1901, dä arbetarrörelsen ännu var ytterst svag, då enstaka terrorist-
riåd ansågs avgörancle, då de flesta ej trorkle på att ,a,rbetarklassen skulle
bli en a,llvarsam f,aktor i clen närmaste framticlen, fortsatte P. att upp-
repa cletsa,mma: arbetarkla.sserr kan ensamt överta hegemonin i clenna rö-
relse! IIan som marxist-iärd, kammarteoretiker om man så r'i11, han som

1901 ,suttit utornlanils i 30 år, uppstållde frågan om gatustrider, ,slrss-

lnde speci,ellt meil militära ,spörsmåi, skrev i lskra artiklar om att gatu-
stridens taktik bör inläras, huru ståitrådsstängsel ,shalI anbringås ur. m.

Då ,skrattade förnuftigt folk åt P. och lyckönskacle yarann ined att cj
r-ara lik ilenne synilare och c.[åre ]som s].sslade metL såclana ]:agate ler som

1'rågan om gatustrider. Men P. blev stor 'clärigenom, att han 1901, fyra år
före vår iörsta r.evolution (när revolutionen vinner blir alla revolutio-
nårer) under en tial av clen mörl<aste reaktion förklarrde han -[ör rrårt
lanttrs ,samt den öviga värlclens arbetare, "att uta.n er cliktatur kan ni ej
störta bourgeoisin; mran bör ej giömma att grundfrågorna i r-årt iiv av-
göros med vapen i hanrl, man bör lära sig gatustridens betyrlelse och dess

ta.ktik".
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sc här kamrater, varJör vi högaktar plekhanoff! Huru stora hans
syncler under senaste åren än må ha r,.ar.it, så kvarstår clock det han gjort
i kampen m.ot idea,lrevisionismen, kvarstår till all,a clelar även som något
oförgätligt. och inorn ,cletta ,områdc gjorile han mer ärr någon annrrrr
rnarxistteoretiker eft,er Engels, död.

r fråga om internationarismen, den Iråga som för lärr,:aranrle ,står
främst på 'dagorilningen, har han ävenl,ecles inlagt ett stor.artat a.rbete.
Då på 89 års kongress frågan om all,män strejk framställcles som ett rne-
del mot kriget, hör'cle P. till dem som uttryckte sig bestämt och säkert.
Ni mins hans sats ,som citera.cles i en rad arbeten, när ,ha' r'änclc sig tiil
tyskarna, till de dåvarande tvska sociald,emokraterna, säganile: skyn,ila
och kom ,tili o,ss i Ryssland! Eclra sol,clater skail där möta,s som l.ä.ntacle,
gäster. ställ tsarismen på clen anklagades bänk, ,s1å ,clen för huv.uclet!
B'esegran'dc Ryssland kan ni rädiia Rysslanil geno,m att ,störta absol'ti,q-
mens förtryck!

villkoren var andra, förhållandena l.ar annorru'cla clå. rnen för p.
var ,clet klart, att clet kan förekomma fail r'id vilka ,ctt utländsht inbrott
ar- segr'are kan föra det bes,egracfe landet framåt. och p. upptr.äclcle även
under rysk-japanska kriget sorn neclerlagsönskare. Ni nins clen oför-
glömbara scenen, når han vid Amsterilamkongressen under" nämnila krig

. skakaile hand med den japaske socit-riisten Katajama, ni minnes hans ar-
tiklar i tlåvar,ancle rskra, r'ari han preclikacle det tsaristiska Rysslancls
besegrande. Dåvarande 

'illko,r r.,ar naturligtvis a.ntlra, men frågan om
'den internationalisti'ska netoden stocl på samma fot clå som nu. och p.
förstod att situationer kan förekomma viil vilka man ej kan hancll,ecla sig
m,ecl att "då 'clet är mitt fädernesland, måste jag stöilja ,cless *ege.ing,,.

1905 efter det P. gått från oss, cfter 'det han slitit, sig ifriln a'be-
tarerörelsen, efter det han fördömt den stora arbetarresningen i r{oskva i
december detta år rned clen kälkborgerliga, ,scha.blonmässiga själlösa fr.-
sen "rnan borde ej ha gripit till vap.en", blev rlet tyst kring honorn en tiLl,
men det .iröjitre .inte länge förrän han steg fram, och detta i anledni,g av
att en fransk tiilning genom en enquöte ,gjor.le frågan om ,socialisternrs
förhållande tiil fäderneslanilet och speciellt till ,ilet kommunisti,ska manifes_
tets grund.teser att "arbetarna ej har något fäclernesland,' aktuell. FIan
var en av 'cle iå eurpeiska sociarister so,m saile: Ja, denna;sats, utslungacl
tlv Marx och Engels för 60 å,r ,sedan, kvarstår i sirr {ulla krrLJt. rrloletären
.ha r intet fädernoslanrl.

\ågra ar' llarx' lärjungar stiso'r e' Beb'el, vilken reclan ,cIå glec1, fit
höger, försökte tolka denna ma.xslia s.ats så att ,ilen hade berättiganc_le
till .anno 48; 'clå harle ar,betaren intet fäderneslanii efter som han irrte hacle
rösträti utan levtle som €n .gra\., icke äganile den rninsta rättighet, nen
nu då proletariatet har fått varrätt och äger vältriga organi.sationer, niir
det har uågot rner att förlora än sina bojor, n' h,ar kantänl<a Nlarx, sats
föråldrats' sådan 

'ar grunctuppstäIiningen bianci alla .clen andra Inter-
nationalens kor}'feer. tr{en t. o. m. efter 1g0ö. efter tlet l-ran skilts från de.

i qrt
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r)slia arbetårkla.sscn, s:r.cle Plekharioff: Nej, n'-1 rner ån ntigon-sin iir lIar..:'
orcl sirnna: proletärerr har intet fädernesland!

Jaurös svaraclc pri encluöten, trtt trIarx orcl entltrst y&r elr pessimis-
tisk frns, helt enkelt ett bittert ortl fällt i förargelsen genemot bourgeoi-
sil. llen Plekhanof{ sr':rracle, att det ej var någon polemisk fra.s ntan ilen
heligaste -qalning, att proietären ,ej äger något fäderncslancl titan erhiri-
ler ett 1åclernes1auc1 först genom socialisrnen.

Niir levisionisterna på 9O-taiet kom fram med frågan om revision av
nnrxismers progralr!,c1å Bernstein llrftes på,sköicl oci'r förklaracles för
derL n}'a rörelsens prof et, r'ar P. clerr f örste som satte sig emot. m,edan

Krlutsk-v var tr.ehågsen. P. var clen förste sorn tog clen kastatle häntlsken,
tlen för,ste som förklaracle marxismcls överlägsenhet ör'er revisionismen
och härigenon har han inte endast g;iolt sig förtiänt av r'årt tack utan
tu' hela Internationalens.

Vicl Köpenhamnskongressen korstrcle P. sin klinga med socialnatio-
lalisterna, som representant för iuternntionalismen. Detta r.'ar hans
svanesång som internationalist. Det va6 året, då r-i tillsammans brotta-
cles alecl rnensjevikernn och jämte P. utgav i Petrograd "Stjärnan ocir

T;rtrkptr".

Uncler 1oppel, arr mång;l, å:r var den nu döc1e den mest framstående
replesentanten för rlen kämpancle marxismen, sorn han sjäh' bruliade ut-
trlrck. sig. Och efter \Ialr och Engels var P. onekligen den främste, den
mest hild.trde och talangttlla'ste representanten Jör marxismens id6er i
hclr Internationalen.. .

Karrlrtrter, tlii, nu trår i dag jorcltästes liket &Y \-ar garnle Järare, och

uårrgen a\: oss genomlever en tragedi. cliirigelom att begravningen ödes-

iligert log nåsle fölsiggå under dessa omståncligheter, nödgas Yi görir
klalt ftir oss själr'u att denna tragerll ej år Plekhanofls personliga, uta.n

en trao^ec1i för en he1 nängcl av alen anclra Internationalens representan-
ter'. och rlet gör oss synne.riigen ont att den anclra lnlerrrationaiens bästa
kralter grir i grrlven och rtt clet eniiast återstår något som kan kallae
ogräs; öni;liga Scfieirlernän. ar. olik:r språk och oiika land.

l)ct som r-erkligen r-irl stolt i den nndra Internationaler och ,cless

bi.istrr lirlfter har gått i grlLten urcler tletta hrig. l'{inns namnen.Iaurös.
\'-tri11:urt, i(eir Harclic och nu Plekharroff. Vi känner det som cle sisba

trirclarnir, som binrler oss vicl det förflt1,na. nu skulle ra brustit. Här för-
si ggår' ett sorgespel f ör ctt heit led .hi;,rrrpar, vilkzr iraft sina stora f ör-
tjiirrster i clet förIlutntr oclL vilka virl sitt livs afton genomlevat clcn.stör-
sti tra,gecli, bcståenile clåri att de ej liunnat förstri att socialismen konr-

mit.

\ri ha-r m\-okct g^ott att ttrcka antlrt Interlationirlen för, i synnerhet

fijr vn,c1 tlen uträttlt på upply.qllngens område oc]r i arbetarkla,ssens rent

olganisatoriski.r frammarsch, ty med den åir förknippacl en rail a\i namn

soru ingen kan strS'k1 llort... \{el änc1å år anclra Internationalen rlågot
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törgånget, något som 'dör bort uncler r'åra ögon. I-Iår,i består plekhanoifs
tragedi. samtidigt ä.r 'det ett helt ]ed frediiga lärares tragodi, vilka un.ler
el 1ålg perioci käupacie för revoiutionen med pännan i hancl, men ,clå clet
blev frågan om .att kämpa med vapen i trland lä.mnadc sina platser och
ilärigenom kom att stå emot arbetarklassen.

D,et oaktat skall vår arbetarrklass aldrig glömma plekhanoffs {ör-
tjänster, som 'alen franska arbetarhlassen heller alcirig skall glömma clcn
gamle komrnunarrlen Yaillants ,stora förtjänster, ehuru han på slutet ;rr-
sina år bringade ilen franska arbetarl<lassen såväI som hela, Internatic--
naien rnycket ont, därigenom att han m,ecl hela sin själs styrka predikarie
chauvinism i If,rankrihe.

Iledan nu, då vi ilcefinner oss i den m,est brinnande .kamp, när- vi rj
kan efterge något ens åt tle döda, i iletta, ögonblick då man av plekh;r-
noff gjort ett vapen emot ,oss, när den kontrarel.olutionära Retsj hacle
rätt att på Plekhanoffs kista nedlägga en krans med påskrift: ,'Ät fii-
derneslandets ,hederlige son", redan i 'cletta ögonb ick har vi ti1lräckligt
objektivitet lör att kunna säga: ja, Pl,ekhanof brakte arbetarklas.sen pi
senar,e tider en stor skada, I'nen han ibesitter även stora ,oförgätliga för-
tjänster dem ,ingen någonsin kan frånkänna honom och för vilka vi och
endast vi högaktar honom...

' Pi,elihanoffs verkliga förtjänster, som en stor revolutionär, som den
store förkunnaren av den internationella revolutionen, kan ej i dag bli
untlerstrukna av 'clem som begraver honom... llär och endast här i vårt
arbeta,rsamhälle kan spåren av hans stora velkliga. revohitionära arbete
bli erkänrla.

Under våra ögon bortdör ett helt leil av,gamla sociaiister; men tn-
,der våra ögon fördes också den tredje Internationalen och jag är,övertygrrd
om att 'clenna tredje Interlatiorial snart skall utgöra den alira mäktigaste
{aktorn i historien.

Vi" tror, vi när en brinnancle tro på att denna International ska.ll
förhjälpa oss fram till socialismens fullstärrdiga seger. ci endast i r-årt
lanil utirn i hela v!fi'lden...

501
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UNDER ENTENTENS "IARNHAL
Av INTERNATIONALIST

Så länge clen ryska ter"olutiouen inrskrrä,nkte sig tiil att enclast

störta tsa,rrdekorationen frrln rcless tr,pphöjda plats kuilde clen tole-
refials åiv de,n iborgerliga iögnrop,inio'nen. Men når arbetarna tog
ha,rlcl ,om rev'olutio,n'ens rutveckrling, 'då i:orjaile värdens vä,rsta
jLrfua,nde. Sam,ma skeclcle m'ecl Finlancls. Tysklancls ,och tlngerns
arbetare.

Utc,m att c1e bejugits zrv bou'rgeojsien 'har alla revolutioner
rle'srsutcrm ä.nnu en salr gomen,sa'm: ,cl,e har unclerrtryckts på det most

brrbariska sätt, när c1e borgerliga återkom'mit il,l maihten. Kon-
muni.smen,s och Finlands ö,d.e 'ä,r rklas,siska ,exempel. l{u 'står Un-
gerns arbetarkl'ass,in{ör hontrarer-,ol,utionens böd1ar.

Ententen r.iigradle att {örha,nclla, ,mecl den ungerska, rå,clsrege-

lingen. eme'iian den icke uppbars al irela fo ket. Nu ha,r: c1e'n ti1,1-

.-qatt en regering som lrta,tas av c1,et ungersira folket. Mecl den fijr-
hanrcllar iien och sluter f'ö,rc1rag. l)e ,allioracle lrä,mpar {ör "clem'o-

lirati". det är ju en ,ga,mrmal rs,a,ga. Dertars, ,ile,mrohrati tar oiiha for-
mer, allticl förtlir den clocli borgerlig. I Llngern får clen rro'11är-

li i-.t,isk {orm jusl nu.

Kval står Ryss,lands råclsrepuiblik. Men hur läng'e skal1 ,clen

orlia trots,a värdsimIlerinrlisme'nrs förena cle anf all och lietrs. Det
r,ar Europa's arbetare. som f,ö,rråilil'e Ungern. då rde den 21 juli vi-
s,a,ile, hur splittra,ile ,och lurac'le,'a;r' lsclar,na de iinnu ,sto,cl. Itrntenten
märrkte att ,clen kun,cle slå till. 'ul,an att behöva frukta ,m,otaktri'o,n

inom egria rla,n,clam'iiren. QgiL 'den clröj,cle dcre me'cl slaget. Nu
rlihta,s alla s,varta krafter m,ot Rådsr5rsrsrlanai.

Faller Råc1,sr5's,sln1,c1, då biirjar yiirilenis mes,t reakti'onära tit1.
Etf, clccennium. ihan-"lie ,mer, av n]ra lirig, s,om kulminerrar i ett n;'tt
cch ändå värre viiriiskrig iin cletta. Eliincle ,och {örtrrl'sft ör-er pro-
letariatet. 'som präss,as ner tili en par,iarsliast. Då tryclier ententens

iärnhäl ner ai1t, ,den ,borgerliga clemohratins jiirnhäl trampar ner
i'iir'd'slroletariatet. til1s r.i'1,c1 f'örtvir.la.n slutligen smä,1t,er slavarnas
lecler sa,mman ,i ge,mensarn rerrolutioniir alition.



1919
503

REKCB

Allred r{ämpe: svenska allmogens frihersfrider. Del rr.
-\nclra delen al- -{Ifred Kämpes utornor,cl,entliga ar.bete över derrsvenska .allmoge,ns frihetsstrider föreligger nu pä F,r:ams förlag. Likarikt i lustrerad sorn iönsta är den nu lJraig,u aä-" t'i-.,-ta"ä?it över-lägsen clenna. D,et stora ä,mnret ooh dess beha,ndling impon.rar; den sven-ska bondekl'asrsen ha.r fått sin förste hi,stor,i.oskrivare., om m&n med hi_storia menar icke krigens och kungarnas utan forkeris egen sociara oclrekon,otniska hi,str_rria.
När man lägge. Kämp'es b'ok bre,clvi. en historia med. officiet trrat-ståmpel, så märker ma,n Jörst 'skilnaden. Ett ritet, uti"k;ro;i-^i"ur,' ro-pografisk-statistiska be,skrivning över sävsnäs rsooken ,i Dararna skrivert. ex. \Iagnus Höjer på tal .om Gravend,als bruks gr*undarc, Sebastia*Grave , att han ,,horc,ctrde 

-finn,arna (nybygg,arna i socknen) en ny frarn-tid 'och gjo'rde clem efterha.nri ,nottugiij,u.-i.ör civilis,a;fionens inflytelser.,,verkliga förhålrnnaet är att Grav., oäh 
"ft". honom o* ,;vffi mrri.s-p'atronern'tr, *tprundracl'e lrera bcforkningen ,och med rist och vrld syste_matiskt tr,erövade den ,atl d,ess e.gendÄ, iorcl och byggnailer *o *fftvad ilen ågde ,sam'b 'sänkte finnarna i f,'llkornligt ri"ugå"*r.*f rDet är den osminrkade rsanningen om nlenn,a ,,riya fråmtid,,. Närman läser sådant först"är mån å,tt vi behöve,r en ny histo*i,e*kri'ning.Kämpes bok är ett greno,rnbrrott, sådant vi behövrle.

_ De'nu föreligg,nnfls de{en börj,ar med herremakt,ens renäs,sa.suncler och eft'er tolfte Karrs re-gering. under bro'diga forfoljers,er ocrrslaktningar not upprorisrra bönder gänoondrev adern en oehörd. mängclprivilegier iör ,sitt stånd, lra,ile b,e,slag på aiLla ämberten, införde ers,arn_rätt för acieln att besitta frärs,egårc. aoaa oarnan att adetn kunde ivingaen "ofrå se" att a'stå frär'sejord, sorn han komm,it i l,agrig besittningav o. s. v. En Jräl,seman förbjöds a,tt gifta sig m,ed 
"o otÅkn kvinna.för att anföra ännu ett exempei, rrtom det att adersrnän ,skuile ha rätttrtt 'iagn och näp,sa sina bönder virl ,smrå förbrytelser,,

'ljänarna och 'tjän,stehjo'nsstad.gan un'der år'd.re t,ider ågna.s en in-gåen'de uppmår'ksarnhe,t. rngren hu,sibonde fick betar.a mer in ,stadganbestärncl'e; ingen tiänare fick m,ottaga m.r än cle rags,fra,crgade l,ö'erna.En f'llvuxen 'clräng skute ha b0 ,claler kopparmynt i stock,horms rän, iNärke 36 d,aler, i Västerb,o;tten 12 d,a,ler siivermynt o. s. v., ,allt pr år.En dagarbetare ha,de 6 öre sihnermynt om ,ilagen. De ,,som ,sloge sig tilllättja" skulle in,sk,ickas till ,en fästning eiler ett b,ergverk och där sättastill ,arb,ete. Den. sorn hos sig hyste tjänstelö,sa per,soner, fick bOia Z0daler o. s. r.' D,es-qa dra,konisk,a be..tåmrrnerse,r finnas intagna i 1?23 årstjänstehjonsstadga.
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I 'clennir re,aktionsiiil tilltog dryckensl,"apen fruktarlsvär't; r'id alla
kyrkor farr,s,krogar, i Stocidr,olm förbräncles årligen 50- å 60,000 tunn,or
spannmå,l vicl över ö0 'clubbla och 70 enkla brännelie,r - rlredan nnalr
santi'rlig't måste irn'u"ända brark i brödet, ute påi land,sbygilcn! S,om med[]
mot super,iet infördes {örb,uit mot att hålla krogar. kålla.re oc}r kaffe-
hus,öppna från löriiags,afton tiil måndags uorgon - ra.lldeles,som 1ll1

efter 200 år. llånniskorna har ej ånilr.at 'sig synnerligcn mycket!
Beslämrnels,erlrna ,oill "nlaximilön'e.r" syne,s 'e,me1lerticl ej ha förljts, t.r''

reclan på 1780-ta1e;t betala,cles en dräng i Nora b.ergsia,g merl 216-241-)
tlaier, en hushällerska med. 200-240 daler o. s. r'. f"ivegensliapen skym-
tar i förbu,cl mot .att flytta ur riket elier fr.ån lä.n til,t län.

Frnmställningelr om tjånstefolkets 1öner och legi,slativia, förhål1an-
tlcn föJjes ,ar'- en lika ingåeniLe ,sorn spånnande historik ör'er bonrleupp-
rcre r, .i .synnerhet den stora 'ida1ctrans,en" med rde,ss s'ocial,a ,)r,akgrtnc1,

rlen me,st fylliga fraulstä lning ,av .cletta s,ociala clrarna, som hittills ut-
ko'mmit i tryck. Skildrin-gen grunclar sig irri forsliningar i protokoll
och o,tryckt:r, handf ingar riirrndo Stort Dalda'nsen och är i hög .grra'rl

livfull och fängs1an,ilc. Bönd.erna i Lek,santl, I{ora, Gagner-, Ähl, Bjus,
Svärdsjö, Rättvik, Flocla, Nås ,och Malung samla'cle ,sig och tåga,c1e till
Fal,un för .att fortsätt:r. tilJ Stockholm, uniler tiden för:,seen'de sig neil
\rapen, peng&r och fanor, son t,ogs 'ur kronans förråd, r'ilka uppbrötos.
När underrälttreleen om resnitgem lå'dlde Stockhoil,m, samlacle kungen
stänclern.a och avsände rsänileb,uil ;til1 bönclerna. som emellertid hindrade
sånclebuden att fortsättn. Lsin reisa. Bönclerna.s r'ralspråk var helt kort:
"Vi vill ha en kr,rng, och icke m'ånga", varund,er doltles ett ihot mot
adeln. r',ars ok ,de ville skuclcla av 'sig. I S'bockhohn råtlde stor fruktau
ör.er bönrlernas resning, i synnerheö som soltlaterrla \rar opålitIiga. Kul-
gen ,och ile tre ofrälse stånden r-ar cmo't a1lt r'ålcl mot bön'derna, ,so1n

t,ågarde mot Stockh,olirn sanr-rt bröt s,ig ige rorm 'ile :ut,sfiäll'da reg,omentenr

och 'slog 1åger på Norrmal'm, nu Gustav Aclolfs torg. Se'dan en 'de1

regcmenten vägrrat an{alla bönderna, fiillr-råildes en skvadron r-åstgöttr

r1'ttare att gör'a b'örjan, friliirliga 'skydrlsltåler ,korrn till och så ned,sl<öts

rnaissor ,ar- böntler, \'arpå d,e örlriga fly.dd,e. Stränga rdom'a;r fällrcles ör-er

iet}arna, s.om h,alishög.gos och stegiad,es. Så siutaiile den söora daldansel.
som företer sairrmla huv.uddrrag ,sorn c1e finLska storbo'rgarrnas hämndekrig
mot arbetarna, år 1918.

Icke minist irr,turerss,antla äro ,skiliilringanna från frihetstirdens r'iks-

clagsstricler, d,å till exemp,el ibalm,annen i bondestån'det fick f,inna sig i
att uppre$ade motståncl.ar,e trängd,e s;ig fram till talrnanrss;bol.en och clångrde

hon,on i ska,llen med lnn)"1,nåvarrna! Det \rar rain'd,rra t'ircleir än i vår idyllisk:r
anclm kammate.

Vi uppnanar ivri,gt alla att skaffa sig bo'ke'n; 'den g'e'r stor be-

hå11ning och rnan skitjer srig nnetl sakna"d. från 'iles,s instmktirra och giän-

sande skildringar, så nnycket m,er värd,a 'aöt s'bucleras s'om de gflrn'dar

sig på ,e:bt aktningsr.-äri; mat'eri.al av fakta, 'samlrat under årslångt in-

tresserat och hängivet forskningsarbete.
o. D.
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Arfhur l. penfy: Guilds and {he social crisis.
Diskussionr:n

,eraluren. o"h 
",n,rlJr'r.i;;'::;".;,:,: i;.;?,::-i J,,;,11i, l,,l;,,,,:l-11,.-Å 

,il_
delse' 

'et 
sociaristiska inslaget rritt 

-"iitir"aare, 
och en r.örelse, sorn här_i.id gör sig .bemår,kt. ur dJn 

"._i.orlrii"tiska 
,,guild,,-rörelsen, 

vill<crrr irrrrer rrrlringjrre ä\"nn inoin at.be{:r r.nua ,r*nr. lrt,n slödcr sig i my"linrpå ,sociatismen. i ,syn'erhet jusr ,rra r.it*å, _; ;;r-il;ioliir**u .oor_hället betråffar' nen sk'jer .tg rrutr*tii;nde metoderna för sarnrräiisbo-tandet. Den Jör,dömer- kapitalism"", äå grodkänner icke socialisancnslila.sskanp ocb ailra minst clen tl"*f."rop, som inte r,äjer att ta kons,c_ri'e6sp1'11.,' i 'rialr ricnden ri inqa' arbetrrnr tr.am r.iir mp,ribo.rgrrkrig. Do:rr-ill genon orga'isering oct majoritet't".- a" orika skråe' skaf,fa ,arlio_tarna 'det behöviiga ör'ertag, ,so,m seclan ,ri.o,u g,o.uotera ,skapande a\- ett' rättfärcligare sarnhälre. 
, G,uilalri;ret.u' g1å-."r attleres att ,sygsla m.6clen eventualit,eten. ntt herrar kapitatistJr kanhända icke meil g1o,l.o fog;n,

il-;;"Jr.:l1T:joriteternas 
besl'*t uta. r'itltar vis,sa krartatg,ird?l rör att

Pcntv är e'av de frä'rsta g*irt'nännen och lrar bå.cl.e i tictskriftsartik-' lar och åven i bokform syssrat -"a .r""rl rörelses fundamentala utforin-ning' I dennir' 'sin sist utkornna bok Guili ancl the sociar crisis (Allen ,t
1..1,:,T;,"::l1on, 

igle), tpprar 1l"" *,iä1, sräilning rilt den kåmmanire

' Ilari 
'i'sar hiir rnecl pråktig ,marxisfisri läraktighet på de bristerrinorn clet nuvarando pro.u*tionÄy*tnor"i"-.oro absorut omöjli,ggör des,srärksamheL n[ter krigei. Me,i 2n4,i, orJ, ],rn r.isrr rlt krpiIrlismen ö\.cr..levat sig sjärY och störtat sig ,sjålv i tooaar.,"t, genom att icke rncrakurLna bemästra de ekonomiska'-krafter, _; ,clen lösjort, geno,tn att ickcrnera kunna balan.sera prod_uktion och konsurntion. Samt clessutom g,enornatt den icke uppfvller cns de -".1 u".pråkslösa kra' Jrrån .e prodir_cer:indes si'da' vidare visar han, utan ait .lock kunna anlägga marxis-tens fasta internat'ionelrasyn på irnperialismen, på rlet faktun, att.de olir<:rliinciernas och staternas.politik ovillkorligen måste leda tiII oavbrui,ra,lirig rnellan {olken, om inte en annan ekJnomisk ordning Jås till ,stånd.Hans 'sk''crrin,g av guil,clrörelsen är uttömmande .och intiessant ocrri pclemiken mot 'sina, motståradare är han förträfftig g"rro- ,:r.äooä"o p,uppslag, sakrigheten och liorthet,en i sitt lesonnemang. Främst r,ändcrhan ;sig i sin kritil< mot" oeo-_u."lui"rou. Han har ovillkorlige.rnångit ,a\. värrde att antyda ,och ana. rsig icke fö,r aitt b,liaggressiv' Därviil ä,r rhan icke pekoralt led,sarn, utan håller d.iskris-sionen på p'rir.cipp1aarct. .NIen heia hrifiken står srint m,ot d,e 

'ari-
tum' att va* rran beskylrer marxismen för ;;, att 'den icke formuierat utmålen ör sin iramp, 

_ntan blott sysslat meal medle', som le.ler därtill.Tydligen är han altdeles cbeka't ä"A f,""r,n. arbeten, variör han ickehcller begriper 'den ryska arbetarrevoluti;;;, men han borcle ,crock kånn.lla.x ,oc,h Engeis ;tillräckligt ,tör att i"k* .ur,rnr,, en sir ornöjlig beskyil_ning' och även på engerska har han t'rgångiig ritteratur i det fa'et.t' 'ex' Danier De Leon. I ett falr stalter l.*ig penty på .r, ,'-g.rar-riL_
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lritud,o st.urrl!Lrillit sorrr de sr-enska humanisternl med LindlLagen i slrcrt-
serL. L)ct är, iiå harr piistir, illt de lnåtr\istiska socizrlislerl)a i ,sil his;to-
liska rnatcrirrlism gått sri ia.lgt att de lolalt iölbi-ser cle andiiga reaiit€r-
ternå, at1, cle blott sJrsshr rncti de rxiltr:rilcllt sorn;rttersl diktcrar l'rärr-

rlelsernas j.örlopp och sorrr är-err itn-rilhrr'1rr tle autliiga och utJormal rlerrn.

1Jn beskyiluirlg soin sellas,t upllrepats rlv l\issell. l[el r.i förneka,r i,:ke
för'ekornsben av såtlana mdliga, renliteter. Ellei Iör'ntt tlt ttt exen4.tol

i sanbanrl biide mccl deu ltrunanistiska felsynen otlt den Pentyska: De'i
år' int'e gerlour r.L'tt ändra lrolalen) som ri kalr ändrtl samhä]lsförhtiiltrn-
cleuir:. utan för-qt måste vi änilr:r samhäilsförhållandena, om r-i alis shail
liiurna, hysir hopp olrt att uiigonsin kunnr förbättla rnorllen. I
aiia .liall resolcrar Pe'nty titskilligt nyktrarc och rneln r-iilklighot,srot.:rt
iirr trtilrrg:r :rillIilllislföLlirtnttiLte i Srrir'3,'.

Ålskilligt r-ole iltt r]ämn& om gnilclr:örclsens s1'n pit, stat.sproblerret
ocL 'des-q stiillning till klrsskalnperr, rnelr il[r, cietta skul]'e ]:li cn altlii-
lilr oLrh ickc rrigon polelnik firr rri nelia oss niijct.

Penty hrrr iiverr i tlcnna boli gctt cir god skildring ar- guildisnens
Lri.ipgift. Ilal r.isar tytliigt 1-'ii ciess mål att drilir clen oliatromiska utvet:i;-
iirrgen ut frårr den titelr-iindsgräncl, i r-ilken kapitalismen kört in cleri. Och

eiledntr gLriLdis-fernn scr. att ilet är en irtcrr'änclsgriirrd. r'il1 dc r.ånda ruer-l

hola lolan ooh liörtt tillll;rka, - och rnålet hetel ntecleliiilcns skli,. I)et rir'

sliriiviiselclet som de med o1'ätltlhet liropagelat'. l)c är mecleltidseritu'si;rs-

ttr mecl giurska hådisk I'espelitlöshet mot derr ttuvalande liulturen jålr-
liird metl rnedeltiäens. Deras kritili å\' den kapitalistiska civilisatiorreu
irtrr yttcrst Iör'tjänstfnlll drag, och silttlmlng,il rned ilen sociaiistisktr, pir,

r lll,err tlctr f. i;. lrcll ['nq;tr sig.

r\{el rlet är just här'i. ,som guiidisrnen i triitiskt irii,lseeu'de ser fcl,
liir lien i ler.olutionsr,iidsltr, i.rackal inför återvänils.gliurtlerrs plank. llqt
iir fel att tro. att,clet hilclcr'. som häjdnr: kupittrlisrneu på dcss våg, ett elt
hilcler', sorn kapitalismen icke }<an bryta netl. rlet är lel att, tro. rrtt dct
hindret äL ornöjliSt att iirr.vta ned. Oil1 icker kalittrlisrnen lian krossa,

rlet, så kan 1:r'olctariatct, oc.h utr.eckliugen behiii-el icke rriixlas in 1,;L

g:rtria necleiticla banor-, rrär atelvii,ticlsgr'ände,ns llalk lrlutits necl ocir r ir-

{en är' [ri 1ör' tierr socia]istisliu pt'oclulitiolicu.

f{an lrll p.r grurid irr- guiltiisrlerrs tLrrlelskattnitil ar. prolotäria.tets
klalt i tiettl hiinseentle r-elat hiilla för ait.c10u vole eusmirborgerlig r'ö-

lel-.e, soru rlilngc att r'åclda ocr höja ruetlollilassen ti1] 1ör'nyat iDflyf111ido.
1)or:tr, ,1,.rt. l"an sl<e endirst necl r-illkor att ktrpitalisurcu liibehirlles. rnen
rlct r.ili iciie guiltlli.ilelscn. Likasir rcsel clen sig rlot en miingil fiirclolrtrr'
irr. srntiLillgrrliig hrrrrrkt.ilr. i synner ret för'clolral ii Lr högersocitrljsn. Sour

t. ex. frofag'rrrclirn om .faltigclolrens avskaflautle. niigot ,srirn ju icke rir'

tillrår:liligt ,[ö'- en socinList, sorn 1-i11 mcrt än så, då han ju eltelstriival
licla löriearbctcts avsknffade, he}a 1öneslar-ct'iets. G uildismens mir,l är'

*tvivelalili.gt iirligt arbctrrr-"viinligt". nen tle.ss rnerlel hal ledan r-isat "ig
'rrrla, inefferktivr. enretlarr dc ovillkor'ligen Iedcl'till att arJ:erLarla lilos-
sils un(ler liapitalistklas-qens lDakt. Och deras siilt att -se på fiil-eteelsclrrr
iil rent smrl1:orgeriigt. i synuerhet beträffande dct slutliga rnålct, rliir r-le
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nr€irlcltiila sliliLen st;r som föreciijme. Nrigot n1,11 irar. guilclisnrcn ioke attge ilrbet^rna, den enda,st 1u*icrstr)-1ier t.,,.-isroc,r" sa.ningrr, diir crcngfir gemensarnt ocir trrga.lr,e Iärdom ar dcn, ocir ilrastreral 
'arxisme.sså*crhet, då de. skiljer -.ig ,crr n.ta,ger irnrrra r',etoclcr.. r rrrit'ien ka,rletr l(orr,nr;r mld ;rlttuoll;r itrlriA{. n),.n {lor, l}J5. \ irt pii rlerr .l.otur. ,lcsqt. j; 

i.{a1-sli, 1-n6ln1 inliigge'i,.ke tråfiar. lt*rsismen..tan blir tornrnn. I,ack,,ir
'sirg i l'fte'. erlcr visar sig miijligrr att ompta.t,cr" i 

-;""L.;:";;*t 
-orr..11är' de iir 

'ic1a f'rritbara'e iin i g,uiklis'iers s,mirr.rorgerrien jortrmå.. I
l:ll1 

,]:':"""c1e iir iir-en g*ilrlismc'vii'cl att stutlc*s oclr ger material air/'\-,)l ll I I otlitI'Ctl-

I ntcnratiorralist-

Ber{rand Russell: Vägar {iII lrihef.
Bertran'd Ru.sse'r, rren r.-iircrsberönde engeiske urirtenirtjriem ocrr fllil-sofen, hör' tilr c1e 1iå Lorgcrtiga ancrar'. sorn hela kriget stått mä,n.kligtneLrtlal i kartslaternas krig oclL lidelsefLiiit partisli mot mör:ilandet, förslälitets och framåtsririda.d,ets sa1i.rHnn har också ar-.sitt 1ands rrärska.ndechauvinistpöbe1 lått'ågr* uånaclers fängJer.se som stralf Jör att han'arilrhe<lcr]ig. r e'förut i rle'na tidskrift oÄarrrra bori har li. r,isat. hur hn'lrlil aila, ärliga stora 

'nclar 
inom bo'rge oisin allt mer orie rterat sej trtrlerr 

'er''o1'tionärt sociaristiska sician. rl,rrrs 
'1-a 

skrift är en fortsättnilgi utr.ecklirrgen till störrc klarhet.
R*ssell ser mänskligirclcns iramticr rnö.ilig crrcla.st tit rlet håri, s'rnsocialism oc,li anarr<ism, 

're11 
sintr inbör.des så oriira linjer, ilock btiggcantvder: cLct nu'-aranclc sa'rlär1ets a r.skalfandc. rlen ha' ser farlig.aterr'tlenser ocir pritagriga J:risterr rros bårla riirorrra. sriclarra tle officielitrippbär's or:h rrill för egen crer en sr.ntes i syndikalistisri ocrr än r'..r."guildsocialistisk" n'11a. (om g.uilcisåci:rlismcn sc c, arnirrl rcocnsior ideirr Iri"[1 o.j Orr iin för'l'. j..irr srrnrrpnlr]rnJ,,i,,l .,r- f.,*"rr""r Ur.*.,_liq;r o.lr lröperso, irli'1isl';r "stirlssncirli.rrr" oIlr rlon r.i.olrrtionrirt nrirrxi>-tisha socialis'en rrår en 'iss obef ogad r'ädclhirgn för åtskilligt i sociari:-r-

rr.-rclr som såclan. så rrn. han icke desto mindre åtskilligt att ge äve' o::s.liririskrr lrirlrolilrlJclj rr, r-ji.tlo or.lr Irrnl,erät.lr,,ndo ull,;l,rg. O-,;, ;,;; ",,;liiur är för riidclhågncl att gå den gr_rnås enrla frtrrnk,tmiig:a yiigel vi,ti 1rL_scra'nilet a'11et ga'mia borga.sairnhä11e{;: rrlasslcamlrsri.]rrc1 s, ctt problerus.r' han f ö. ftiga girr in pi. så är hars Jryggnatlsrit'ingar till rlct 
'r-afrihctssamhället 

'rycket rrära besräkta,clc .ch oftast ej a1ls oförenliga mcd
cierrL rle. kämpanclc komm.nlsme' Jör'fiiktar. Intrcssrnt är att {in"nn ile'riiira bcröri'gen *c11au g*ild-.ocialisrncns clecc'traliseri'g till sjä1vstr.-
r:rnde inil'strie1la enheter. omlrulclilcl ar- förf. såsom båttrlc tin clen boi._gerliga "clernoliratils" gcografiska parlancntarisrn. ocLr pr:oietitrr.ernirr_
tionens nva styrelsefor.rn sotjetcn.

Ör-crsiittnilgen är i stort god, nerr ijversiitt,arel tychs e.i ,ha tillrä,rii-lig bekantskap med c1c' srrenska socialistiska terminologie'. Att k.aile
kirpitalets rckum.latio r för anhopning erier Kommunisiiska manife_stctlijl Kollnrunistnrnifestet. Iiksom att irterge clettirs slrrt merl satsel "_ållrr
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låntlers arbetare. Jörrenen eder!',
lanil, förenen oder!" år ju inp;a
redan har en hävdn_rnnen sod
nri,gon för'bäfiring.

1919

i st. f. clet hävch'unna "proletär,er i a]la
,direkta fei rnen aildeles onö.cligt, clå r-i
översättning ocii ,tlen nya inte ianebär

Eduard Palyi: IDer Kornrnunisrnus.
'En någct lyrisk m.n ,samti,cligt hän.föltl ocl tarrkerili Ira,ustäl11i1g

tur- kornmunismerr, de,s r.'åsen, nor:ar. e,konomi och strär-anden, se,clda av enrrrrg.r"li inrellcklup1]. som -[r,rrr .r1 indr lr.rm i L]e lör.sLl. kr.igsåren l,ovarit borgeriig tidningsman. ja, anhängare :*.. Tisza, 
'yligen ltvecklat

sej til1 kommunist. T sin sirrift rJer Kom,ur,uinismus, soim såges ,ha utör,:rtett avsevärt inflytacle prl den tåi.nkande bourgeoisin i ungern, b,e,handi:rr
Pal"vi i korta kapitel kom n'nisrne.s grurrcro'sa,ker. ,set1ålära, oko.omi,
riitl,ssystcm, intelli,gensens r,o11, frirgran pirr,Lam,entairism,en_;sovjet, ,cleib eko_
Domiska r'årds{örbunclet m. m. rörlaget, som i för,etzrtet fritar sej fråfl
r'',rrje ffrigstalkc för ,rerrolutionära, tän]r'esii'tt, h,ar för ratt cj i.irskera allt
Jör stor .agitatiou genom b.okerL lrltit ,tlen icke okå.cle sooialpatriotcn
Ecluarcl Bernsteil slänga efter ctt Naohl.-ort zurn Geleit med B:s vanlig:r
gnr'1 p;.r lrolsjr.r il<or.nrr. l.)cL är cl cyll l-ör gudar alf se rlen grnrlo lcr,;_
sionisten och prolessionelle antinrarxisterr ivrigt sl<yrlcia }{arx för.rar_ie
lörvirling rne,l Lenin.

P:rJyi irrtrcrsserar intre rninst so,m sy.mp{,om på hur m,äktigrt i ,rlerssa
r1,:rgar c1e bor-'geirliga intellektu,e;lla, rycks ,m,eil i rLen r,äxanrde koinmlurr,is-
tisk:r r'ärrrlsr'ötelsen -,ett,ånne,som clet, i förbig.åenile,sagt, s,krrlle r-ara
oerhört givalde att slcrir,:a .en stuclie över.

T. N.

T. N.

Arlhur Feiter: Der Rul nach den Räfen.
Feiici's skrift irigår i en serie fllzgskrifter Zur cleutschen Revolution,

sorn utgir-its av Frankfurter Zeitung och visa.r hur ,clerrna bekanta libe-
rirla ticlrring - i r'älgörande motsättning till cle flästa .höger-.socialistrislia
hlait - andligt lyckats håiia kontenansen samt förcöker sakligt möta de:r
urstor,malde prole'tärrevo'lutionen. l'eiler -iilI i sin lilla broschyr kri-
1.isor:r, idet i hans liand (!som överallt) stäncligt riäxancle kravet på s.or-jct-
sysiem, ropet 1;ii råden. Iran hittar .också utan tvirrel invänilningar att
beakta, mcir ]ran förmår ej sjäir' ,anr-isa någon ,annan räclilning för rn'änslr-
lighcten än kommunisrnen. -{tt han ej vill tillbaka tili ctren garnia s. li.
or,clningen ses l<1art av hans utrnärkta, harmfyllcla kritik av den etändiga
Scheiilernann-regimen och \\reinar

T. N.
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Socialismen och de inlellekluella
ägnas err arlikel .av os.kar'llrebitsch i l)er K,;rmpf, Irlriedric,h r{diers

tiiiskrif.,t. Inl,ednirrgsvis karaktäriseras 'ile n:Ll rallt'mer till s'ocialisrnrlt

ijr,slgiion,ile s. k. ",själsarbetarnra." och,tl:o.hjålparbetalna mecl ctret i rnång-

Iaklen ar. dcras ,olika yrlien ensarrrr't för,bindancle att cle år 'egendomslösa

bilclalctc. Båcla ,Öeus's,a, egeuskaper gerncnsainrt, lln,1 L*att tlern i opposition

liil ,rlc naktägarrcle, av r.ilka många är allcleles obilclacle' Förf' fas'bsIår

rloch sa,rrticligl, att år'en bland 'cle'sstr s. k' bil'da'de ofta r'åcl'er 'stor politisk

o, lr pkonorni.k bild:ringsbr'ist.

l]e,t år ar. r'ikt .at,t få noc| sig å{,minlstone err .tlel .ar, dess'a s. k. itt-
tcllektuel],a. och ctre,t,,berör's,olgranisaition även här. t]'r1e är 'genojn siu

rrppfost,ranursprungl,ig,enfutlstånd'igtJyltcla''ar''clenkapitalistiskai'dco-
loglien och encl,a,st clerra,s hånrla ek.ono'rislia uppl,eveliser ha.r hefriiat d,cm

lrå;n clenna. Det år 'ej lyck igt att ;be,ilrir-,a a,gitationen bland hjärn'r']}-o

albetrre avsönclrrait från 'den stora a'r'betarrörolsen, 'ile måste grå s'ammall

rnecl ranclens mäIl. or:h vi l:ehöver nu mel. än ri,å,gonrsin 'cle förra, 'ty rtu,

tlå r.i stå.r rnitt i en inöcrua,tione l hris för ej hlort't socia;iismen utan heltr'

.liu,ltrlr{,ör,elsen, i,cll ticl,sepo]< då r'iirt fl'aantitlsprolgrtlm t'rots ctrenna' kris

skall l: i cla,gispr:ogram. är r'år'a bäst'a kr'after - i llrämst'a 'runr'm'et 'cle uI

yrrotretariatefr sjä1vt uppstignå - bunclna rav clagskampens org'anis'atiou'

i)c nltillkomrnuncl" int'e11*kt,uella nåste 'clärf,ör 'anr'än'dars frarr-rför alit till
biklning.s-,och liulturkailpen'

I)cmra kamp lirr ernreliertitf irur r-iktig iiel är' ej bli ai t 'ens ratl

ilc-ssa ,intellektueltra betrräffar' Om oc'k's'å revolutionen givit o'ss mycket
,'mämriskorraatcrial". rnriste r.i först clår,:rv göra anvä:nilba,xa ]ilrarsska']lp1-

so 'rllat,er, 'och på szi r-is överallt för:u majoritctetr av ia'lla' som lever arr

sitt egot, zrrbete, ör,er til1 socialistiskt tänlr,anrle. Ijctta r-crk är älmr

1å*gt ifrån kl,art och ,t1äri har 'tira 
intcllektue la 'ein 'sto'- uppg'ift sig

lu l'ol il q' L.

Etter aft ha a,ll{iirt .[ö.r's]a.g för intcllckt.ue lt samarbet'e i propagarrda'

'. il. tör \\rien och ,ilen öslen'iki,ska lalitl,so'rt'en slttar Iörf' sin u1'rprs'ats

netl orden:

Va'clförnägtr,attrrtlör.ir.någotb'eträffarhosctressar'zirtir'int,ell,ek-
tue1la a,rbeitare, 1vir"i,ar ja,g inte, lasn r6le,rars Viljra där-ti}l .skulle i I'arje

fa,i1 stärka,s i sarrnrna mån det ble,r-e klart, att flån p:r,rtiet's sicla göres

allt .tör att inte lämna outnyttja't' 1}å9'6'1' 'at' levan'ile kr'aft' soan på ;sist'one

strömm,at tili osrs. Enda,st så .siia.}}ar vi ar- medlöpare me'clkämpar'
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