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O. CUSTAVSON

Tillbaka till ',gamla godn tiilen,,.
Förenta Staterna,s arm6 ar. arbetslösa. utökad_ till 5 millioner.

(Teckning av Boardman Robinson, Lib,erator.)

I. Socialiseringens teoreliska ocn prakliska möilighe(.

1. Yad menas med socialisering?
. Socialjsering är i dag som är ett orcl som så att säga ligger

i luften. Det är ständigt med vicl diskussionerna, .det stirrar en
ofta till mötes från tidningars och ticlskrifters innehålls{örteck-
ningar. Vad är'då innebörilen i detta allra modernaste lösenoril?
Ja, därom är man ingalunda ense. Vitt skilda upp{attningar täc-
kes av iletsamma. Somliga menar att socialisering fOreligger när
staten köper ett industriföreta,g cller ett transportmeclel el1er när



en kooperativ förening köper t ex' ett bageri' Andra åter är av

den meningen att socialisering hal vi först när 'den totala intl'u-

strin övergår till samhällsegendom och tle arbetande var på sin ort

i,'rler plodultti onen.

För att få en srnula recla i detta virrvarr torde det vara

lampligt att helt se bort från clet rena' tlet borgerliga {örstat-

Ugåaät, sådant det är exempli{ierat i postens' i telefonens' i

jåinvägarnas läggande under borgartras klasstat' I enlighet här'-

meclardetsåledesingensocialiseringallsutanettborgerligt
fiörstatliganile, när staten köper ett eller flera- företag'

llIter denna begränsning återstår' så att bestämma socialise-

ringen. 'Ire olika Lemärkelser torcle härvid- böra hållas. i sär'

I-,,åi oss betechna dessa olika bemärkeiser med resp' socialisering

I, socialisering II och socialisering III och se till vail ileras

huvudsakligu ino.bood är. Socialisering I är vad man ända till
på de sista åren menatle meil socialisering' d' v' s' en p r o c e s s'
'ro* 

*"dun långa tider och alltjämt lörsiggår inom det kapita-

listiska samhället' en process' som resulterar i att produktions-

medlen användes ge*.osu*t av stora (från deras ägande ute-

slutna) arbetarmassor i{rån att ursprungligen ha använts inrlivi-

cluellt av sina ägare, som alitså med' anclra ord resulterar i att

protlukionen utföres socialt i stora företag' och vidare i att ett

starkt ömesidigt beroencle mellan 'de olika industrierna uppstår"

, Socialisering II är till skillnad från socialisÖrrng I en mecl-

veten, till viss begränsacl ticl knuten, handling -- kapitaiis-

ternas "utkastanile". Uncler det att socialisering I ar liktydig

med social evolution så är socialisering II liktyclig mecl so-

cial revolution. I)en betl'cler att de beståencle egenclomsför-

hållandena upphäves, att aila produktionsmeclel göres till gemen-

sam egendom. varav {oijer att cle produktet' som alstras genom

dessa produktionsmedels'bcgaguanilc' stannar kvar hos och för-

clelas bland de proiluceranile' Samticligt betyder den-att-bestäm-

mantlerätten ijver procluktionen helt överflyttas från-den handfull

som nu äger den utan att arbeta till den stora producerande ge-

m.o*kupe"' Därmed bet;''fls1 den ett bortskaffande av de hinder"

som står i vägen för den sociala evolutionen' som står i r'ägen

för "produktionskrafternas fulla utveckling" och för cleras till-

.narati,gande till formån för alla arbetande och naturligtvis även

ettbortskaffandeavalitdetstatsbråtesomtjänartillattStödja
clessahincler'Ienlighethärmeclärrletfalsktattskilja.mellau
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den sociala och den politiska revolutionen såtillvida att clen för.r.a
tar i anspråk en lång epok och den senare sker på ett ögonbiick.
llenna skillnad existerar inte. Forhålianclena är vacl clen behöv-
liga ticlen beträffar fullkomligt likartade. En social revorution
kan lika väI som en politisk "prickas för i almanackan". Båcla
har samma förutsättningar för sitt inträde och förlopp. En p o-
litisk institution (monark, herrehus, clomstol etc.) sopas
bort av en politisk revolution, när och därför att clen
undergrävts av den politiska evolutionen, blivit funk-
tionslös, förlorat sitt stöd hos större eller niindre beforknings-
lagcr. På samma sätt sopas en soeial institution (kapi-
talisterna i egenskap av kapitalister) bort av en s oci al L ev o-
lution, därför att den unciergrävts av clen sociala evolu-
t i o n e n, ilärför att den förlorat sin samhällsnyttiga funktion
och sitt stöil hos en större eller minclre clel av befolkningen.

Socialisering III är ett tillstånd, ett nytt procluktiorrs-
och tlistributionssått, som trädel i stället for rlet kapitalistiska.
(uttrycket socialisering använtles här om ett tillstånd, trots att
clet är språkligt oegentligt, dels därför att rlet är förenligt mecl
språkbruket och dels därför att likformighet därigenom vinnes.
Riktigare vore eljest att använda. uttrycket socialiserat samhaile.)
Den.betyder produktionens och distributionens planmässiga skö-
tanile i hela samhällets intresse i och genom de arbetandes egna,.
speciella, ändamålsenliga organ. Denna definition förefaller åt-
skilligt vag, men kommer kanske att llramstå t1'dligare i belvs-
ning av clen följande framställningen.

Vad som här ovan sagts karr hort uttrJzckas i fOljancle formel:
Socialisering III (tillståndet) uppnås genom socialisering II
(handlingen) på'grundval av socialiering I (processen).

Med detta är naturligtvis inte sagt att socialisering IIT, till-
ståndet, clet socialiseraile samhället, omeclelbart efter clen sociala
revolutionen i angiven mening är ett oföränderligt, ett fullhom-
ligt. Sjalvklart försiggår inom detsamma, lihsom inom clet kapi-
talistiska, en process, en social evolufion (så mycket snabbare
sorir hindren för densamma iiveränclakastats), en utveckling tiil
allt bättre förhållanclen. Även här iir clet överensstämmelse mei-
lan soeial och politisk revoluliun (resp. cvolution).

Av vad som redan {ramställts framgår att socialisering If-
socialiseringen såsom en handiing. fc;r att göra skäl för namnet
måte va,ra grundlig och allomfattanclo. måste förclas itver hela
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linjen i ett sammanhang. inte st;tckevis' inte "sttccessivt", hellet
inte mecl ersättning, enär cn såclan skulle innebära kapitalismens

fortbestånd.

2. Suceessiv eller helsocialisering?

Mot en dylik verklig och inte bara namnsocialisering spjär-

nar emellertitl inte ,bara borgarna utan också re{lormsocialisterna.

Och varför spjärnar dessa senare emot? Jo' säger man (Möller.

Bauer m. fl.), det ekonomiska livet är så känsligt' så ömtåligt,
så kompliccrat att man vidl dess omläggrrirrg måste vara försiklig'
måste gå fram steg för steg. Iakttar man inte d1'liira försiktig-
hetsåtgärder. går rnan fram br;-skt och ovatsamt. går man till en

oerhörd. villervalla, därmed en väldig minskling i produktionerr

eller kanske rent av stopp i densamrna. Ooh. fortsätter man. ell

-*ocialisering med sådana foljder har iutc något som helst eri-
stensberättiganrle. skall socialiseringel ira existeusbcrättiganrlc
så måste den leda till ökat välståntl för urassan. d. v. s. till tlkad

prod.uktion, enär en bättre förclelning inter skulic åstaclkomma

l'irgot nämnr'ärl . M,.ri lill öknri produktion leder''ocialisering,'rr
l;lott om den ,.ker undcr I'recl ligrr lol'rrrer.. Ftir.rri'äll nirrgorr för alt

socialiseringen skall }<ullila skc {redligt är' ttrre]ierticl att cleir lti
ro.tas successivt. Alltså bör den fijretas -.uccessir,t. Men äl-cn orn

c].etta ensamt tillräckliga skäl 1ör dcn succes-*iva -"ocialiseringen
inte funnes så vore den ändå att förorda och detta av ilet skäic,t

att industrin inte är i lika grad mogen för socialisering iiver hela

I irrjen.
Den fi;ljande framställningen avscr at1 Lesr-ara fråg,llr. ]ruru-

vida detta resonnemang är hållbart. vilket det oirestridligen vicl

lörsta påseendet sr-nes vara. Det ovan ft'anrslällda I'esonnema il-

get är gemensamt för Gustav Moller och Otto Bauer. Emellertid
skiljer sig deras resp. recept för det praktiska gcnomförandet gan-

ska betydligt från varandlra. varför de här granslta-' var för sig.

\ri börjar alltså med Möllers "socialisering". såclan han frani-

ställt den i sina i tryck utgivnzr föredrag (c'lels i "'Iiclen"' dels i

en broschyr: "Socialiseringsproblemen"). Det i "Tiden" återgi"'la
är det inledningsföredrag. som han höll å Skand. arbetarkongtes-
sen i Köpenhamn i börjal av förra året. där han vill göra gäl-

Iande att hans (och reformsocialisternas överhuvud) recept är det

enda användbara, att döma av {öliande passus: "Det är sjah'fallet
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clet å'n* li''es må'ga d.irkla punkter i clessa st<_rra problem om
industriell clemoirr':rti o.h -coc.ialisering. som återstår. ait uppklara,
men vi har ilocl< h,'rrnr*it sn la*gt a1t vi kan se los'ingJÅa. att
vi vct 'ilka r-ägn. r-i sl.ril gå. or.h diirom skall 'i unc,lervisa ar.-
]relarli lassclr."'*

Yilkn är' då d.sstr ''iös,irgar". 
dr:-ssrr "vägar,". sorn det här

talas om? ,Io. e' r' exproDriationslag. sorn "träder i ve*ksam-
het". il'all kapitalislcr'a inle gorh'iliigl, avstår från si' egcndom
mot del "rirnliga," rlrsiiltning som laststäIlcs itv cn "befullmäk_
tigari clomstol". Etl, sriclant fiir-f'ariiigs.siitt medgel att,,-qociali_
seringe'" I<ar ske "'1 an lagl'..tt" 

'nd.r- 
"liitta och smicliga for-

rll(rr"'. or:ir pii ltrcl såit1 slrall clen "rimliga" r'rsiittniugcn utbeta-
las? .lo. cir: lrapitalisler. som ii'.r,liim'ar tiil sarnhäilet, crhåiler
räntebär'au dc obl i gi.iti oner så -som r-eclerl ag. LTtsugningei.r upphäves
alitså iritr: 

'rnederlbart - det erl<åin'ier också. Mciiler 
- 

g'.rru*
derina socialisr:ring. r:tt upphiivanck:. som kan på,bcirjrrs llijrst när
"sociali,ser:ingcu" helt eller i ilet närmaste geiiomför1s.

Alltså J'i)rst nä.r alla prod*ktionsnir:dei sil småni'gom över-
lämnats av p.i'.tl<apitaliste'na tirl state'mot obrigatio'er, så
böriar u1,plå'a'clet rr' hapitaliste'ras tillgocloha..ancle' hos sta-
te', 

'tplånanclet 
alltså ar,- .bligationerir. och tlärmerl av 

'tsugnin-gcn. ett utplånanclr:. som liksom cien förutgåenrle ''socialiseringen"
skpr srrcr.r,ssivt.

T)en sociali-qeri'g. soin l[iiller ]råir för'ordar'. nämlige' att sta-
ten 1<öper litet rtå och clå ir'privatkapitalisterna. skiljer sig
inte från clet borgerliga {örstatliganilert, åtminstone inte mycket.
Och vacl iil clel, ltir giädje med ett t11-likt fr;rstatliganilei Ut_
srrgrri'gen h.s1ar'{blir miijligerr rrag.rt Iitct rnirrth,e). l<apilalisler.-
na fortsätter att inhår'a ar:betsfri inkomst. arbetarr:a exploateras
såsom tilllör'e'e. \'ad irar clet i gruncl och botten för betydeise
att derr e'a prcllittiteirr. clerr eira a'r,.is'ingen på .ts'gni'gsrätt,
ersättes mecl cle'a'tlra. att obiigaticjne'trätler i stället för ak-
lien? vi-rssi'|igg1 slrali ju'tsug'ingerr omsider borteliminer-as,
meir clet tlrrijr:r ,qäke'lige' en evärdelig tici. in.iian en clylik bort-
eiimineri'g karr piibtirjas. om ""rociari-*eringr,rr" skrlJ ga i Möllers
re l'ormtetnpo.

Det är ängslan liil *,r srric'[ rnerl kapitaliste'na sorr cliktcrar
Mollers lörsiktighr'i. en äirg.rlar som vi har ett utmärkt prov på

* l';,len n:r 3 1920,



i hans ställningstagand'e till banksocialiseringen' Han {ramhåller

att de socialiserade bankerna måste ge kredit åt de privata ftire-

tagarna på samma sätt som pritvatbankerna nu gör' "Inilrager

.ri d"ona L"edit' skail hela d'en borgerliga pressen - 
t;' vi tänhcr

ju icke på att undertrycka den kapitalistiska pressen - snart

.t riu utf nu öd.eläggcr de socialistiska bankerna den ooh den in-

clustrin. ar-betarna blir ari:etslösa. det vill säga att de socialiserade

bankerna skall göras ansvariga för varje ekonomisk katastrof

inom den hapitalistiska industrin' Vi bör noga betänka' om det

i verkligheten är önskvärt att skapa möjlighet för våra motstån-

clare till en dYlik agitation'"*
Emellertid är inte bara ängslan utmärkande för Möl1er i det

har sptrsmål"t ot"n också inkonsekvens' På samma sida i ifrå-

gu.,uÅod* broschyr som ovan citerade passus har han nämligen

en annan. som är absolut o{örenlig med'denna. Den lyder: "När

vi får i våra händer land'ets råvarukäIlor och den energi varöver

landet råder. har vi praktiskt taget makten över det ekonomiska

livet j Sverge -." 
l,tLo"sekvensen faller genast i ögonen'

rnen skall ändå här närmare pår'isas' Skall det ena yttrand'et stå

"iblu"at"t 
så måste det andra ändras och v' versa' Tänker vi oss

att det senare lämnas oförändrat så är det nödvändigt att det

förra för att bli förenligt med cletsamma änilras till att lyda:

Om vi iivertar bankerna, och därmed kommer i den stallningen

att vi kan reglera krediten. så bestämmer vi praktiskt taget över

det ekonomisha livet i Sverge' Tänker vi oss å andra sidan att

ilet{örralämr'.-asoförändratsåmåstecletsenareförattblifor.
eniigt med detsamma änilras till att lyda som följer: Övertar vi

rå.ra"uforetagen, så måste vi fördela råvarorna på samma sätt som

de privata rår'aruföretagen nu gör, ty om vi tta"gut ut' 'åt""o-
tillåelningeu tilL vissa kapitalister, så kommer hela den borger-

liga presJen att skria att nu ötlelägger de socialiseratle råvaru-

{ör"tugun clen oc} den industrin, arbetarna blir arbetslösa' etc'

IJärför bör vi be1,änka oss noga'

Itot detta sista kan ju invändas att den sammansättning'

som Mö1ler vitl ge åt de socialiserade råvaruföretagens styrelse

borgar för att cle kommer att skötas på ett såd'ant sätt att den

borgerliga pressen saknar anledning att skria' Den sammansätt-

,ring, ho" iöro"dur. scr ut som följer: I det socialiserade råvaru-

* Socialiseritrgtsprob1emen,'fidens förlag 1920'
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företaget samma'träder err för'samling. som motsvarar bolagsstäm-
man i det privatkapitalistiska bolaget. I clcnna församling har
tre intressegrupper representanter. nämligen stat, konsumenter
samt arbetare och anställda. Mciller överlämnar åt socialiserings-

'äm'den att bestämma proportionen mellan dessa tre intresse-
grupper? men man får väl anta att han tänkeir sig att ile är
representerade mecl ungefär en trecljedel varilera. Dct är ju den
proportion, som eljes alltjämt förordas av reformisterna i tal och
skrift, som bl. a. förorilas av t. ex. Otto Bauer. Och det är väl
knappast tänkbart att Mi;Iler är mera "samhäIlsomstörtanile" i
det stycket ån dlenna sin förebilcl. clå eljcs motsatsen är faliet.

Med en clylik sammansättning av styrelsen kommer kapita-
listerna att få en stark majoritet i de sociariserade råvaruföre-
tagen, ailde'stund statsrepresentanterua är både arbetare och bor-
gerliga (ungefär hälften varilera), honsumenterna alla är kapita-
iister (eftersom det gälle' rår'aruföretag) och de anstälida väl i
de flesta fali i<ommer att ställa sig på kapitalisternas sicra. En

'tmärkt socialisering alltså! De kapitalister. som "exproprierats",
fortsätte' att utsuga arbetarna, i de socialiserade förctagen på
grund av si'a obligationer och seda' bestämmer cle and.ra kapi-
talisterna, de alltså som inte exproprierats. i styrelsen [ör des,sa
1'öretag och utsuger också då naturligtvis.

I)en antagna invändningen va' alltså berättigacl. vi har sett
av resonnemanget här ovan. att man inte behöver befara att bor-
sarna väsnas. ifall råvarudri{ten socialiseras. Men att medge
detta är inte detsamma som att medge inkonsekvensens obefi't-
lrghet. lrarför kan det inte ordnas på samma sätt inom den.
socialiseraile banken, varför l<an inte eir på likartat sätt samman-
satt församling ställas att lecla cle'samma? En församling, som
består av statsrepresentanter. konsumenter (kredittagare-hapi-
taiister) och ba*ka'ställda. uppriittas alltså. Det är ju socialise-
ring i Mcillers ancla. kapitaliste'.ra bcstämmer såsom tiilforene. det
behöver inte bli något "skri" i den borgerliga pressen. ali1, är
skön harmoni.

Nå. men om sociaiiseringsnämndeir 
- 

något som man väl
inte behöver befara 

- bestämmet en sådlan proportion, att arbc-
tarna får majoritet i råvaruföretage'. då blir det väi äntrå "vi".
som bestämmer över råva*rfördel'ingen och ilärmed över hela det
ekonomiska livet? Detta är ingalunda säkert. Det r<an hända att
hapitaliste'ra genom ett eller annatr trick får över c'del av "rss"



296 1921

på siri sida, därigenom säkerstälier sin rnajoritet och driver igenom

sin vilja, att kapitalisterna alttså bibringar en del den uppfatt-
ningen att deras förslag är' clet bästa för alla parter. Eller låt oss

anta att alla "vi" är på det lilara med att vårt förslag jemfi;rt
med kapitalisternas är' rlet bästa, både ur vår egen och ur hela

samhällets synpunkt. I)et kan änciå hända att hapitalisterna, får
i.genom sin vilja därigenorn att'c1e av "oss" som delar Möll,'rs ängs-

lan faller till foga för at1, unclviha skriet i den borgerliga pressen.

IIur man än vricler oclr vänJpl sig, vad det än gäller. bankel
eller råvaruliciretag och iuom clessa albetarmajoriteter ellet' -mino-

riteter, alltjämt består samma dilemma: antingen socialiserar man

kapitalisterna till behag och då biir det självfallet intet motstånd

men helier ingen socialiserinq i verklig mening, -elier också so-

cialiserar man till arbetarnas och hela samhällets förmån och då

hommer motståndet {rån hapitalisterna, då kommer skriet i bor-
garpressen. ifall clen intc behancllas på ett lämpligt sätt.

3. Ersättning eller ieke ersättning?

J4xpropriation utan ersättnipg arrvisas av reformsocialisterua
inte bara clärfor att den utlöser ett {renetiskt motstånd hos kapi-
talistklassen utan också c1ärför att clen är ur alla s-vnpunkter
orättvis. Och det måste erkännas, att cletta senare är ur delas

synpunkt på socialiseringen fullt riktigt. Den ersättningslösa ex-

propriationen är helt vi'sst orättvis, i fa1l socialiseringen företas

successivt. Det är sjalvfaliet orättvist, det är godtyckligt att ta
i{rån vissa kategorier av kapitalister och lämna andra i okvaid be-

sittning av,\rad ile äger, vilket ju en successiv socialisering utan
ersättning skulle komma att innebära. Men påvisar man iletta
så påvi,sar man samtidigt att argumentet mot icke-ersättning
gäller endast under viss fijrutsättning, under den förutsättningen
nämligen att socialiseringen är successiv- Emeliertid finns det

ett argument flör ersättning. som även helsocialiseringens före-

språkare kan godta, åtminsl,one till dels. Och detta är clet argu-
ment som går ut på att det skuile vara orättvist att ta ifrån
personer ilel; som de sparat genom hårt arbete och uppoffiringai
av alla slag. Detta argument kan man inte awisa. Det äger sin

riktighet. Och kunile clet intlividuella fa1l, där egendomen

är resultatet av dylikt hårt arbete och dylik sparsam-

het, uppda,gas och behjärtas så r'ore detta att rekommenrlera.
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Me' cletta går väl 
'äppeligen. N' kan det naturiigtvis och med

rätta i'vändas att ma' ka. helt bortse från dessa iall darftir att
cle är så lå. Mcrr ar.grrmenlol hertar ä\-en om fallen är få. Möj_
iigen ka' ma' br'ta 

'crden 
a' cretsamma genom att föreslå att

en årsränta utdelas till de per.-qor1er.. beträffande vilka det kan
påvisas att cleras egendom tiil en cler resuiterat på iryss angivetsätt. J)enna årsränta biir t:meilertid då inte stå i proportion tiil
värclet arr cle' ege'tlom sorn ör,errärn'as 

'tan i stälet utgöra en
viss proce't av en ge'omsnittlig ar.Letsinkomst. varigrrrol ood_
vikes att en arbetsfiir person r<a'hert reva på arbetsfri inkornst.r regel är emellertici crsättnirigeu iirte rättvis ,utan i stäilet orätt-vis' och skulle man vara rättvis så skuile man kräva i'te bara
att kairitalister'a ör'erlämnar ile' egenilom som dle förvä.rvat uta'
arbele ersättningslöst. 

'tan o<rkså att cle ersä.tter tlen summa, som
cie haft att le'a, pri och som res'rterat ur anclras arbete. sårätt'is att ha' l<rär'e'r något cl-viiirt är vär emeilertid knappast
någon. Det l?amgår aiitså a' clettil resonnemang 

- och att cret
är rihtigt lia'väl åtminstone i'te e'socialist J:estricla 

- att man
inte går for långt 'tan tvärtom, rlå man krärrer att kapitalisterna
i regel skall överlämna tiil samhäiiet utan vederlag.

Gustav Möllers ställning tilr ersättningsspörsmålet har förut
berörts och clet kan r,ara tillräckiigt. \,ri övergår clärför nu till
att ge en liten kort lramstälrning av otto Bauers syn på samma
spörsmåI. Denne håvclar liksom clen förre att socialiseringen bör
vara successiv och ske mot ersättning. men intar en awikande
ståndpunkt så tillvida att han förordar att ersätt'ingen sker på
hela kapitalistklasse's bel<ostnacl. r,ilket han anser innebära att
clen inte drabha' arbeta''a och clär'r'ör gott kan accepteras av
dessa. och på r'acl säit blir eiet e' ersättning på kapitalisternas
bekostnad? Jo. clärigenom att rlessa pålägges en stark progressiv
skatt. som a'våncles till att ersätta cle kapitalister, .åm 

"*pro-prieras. De''a skatt blir vacl österrike vidr<ommer sy'nerligen
hö9, clärför: att clen tjänar inte bara här. angivet syfte, utan också
till att betala krigsgälcler. (Bauer beräknar skatten till i genorn-
snitt {/e av kapitalisternas inkomster). Då ar frågan: K.-o**.,'
kapitalisterna att god'iliigt betala en för dem så kännbar skatt?
Ja. kanske kommer cle att göra det, men då brott under den
förutsätt'i'gen att de kan skaffa sig kompensation för densam-
ma, att tle med anclra ord kan välta ör,er clen på andra. Men
allrle'st'nd c'lessa a'tlra intc kan 

'ara några andra än arbetarna
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så blir dct ändå trots allt ersättning på arbetarnas bekostnad.
Om vi emellerticl antar att de inte har möjlighet att välta över
skatten så uppstår den situationen att de saboterar, då det gäller
att betala densamma och, om de då tvingas dartill av staten, gör
väpnat motstånd. Men i så fall förfelas ju det syfte 

- 
den fretl-

liga socialiseringen 
- 

som man avsåg att uppnå genom att gå,

successivt fram och genom att ge ersättning. Alltså: antingen
blir det trots successiviteten (såsom Bauer förmenar) en verklig
socialiseriug med ersättning på kapitalisternas bekostnad och tlå
lämnar den inte garantier för att i motsats till helsocialiseringen
bli fredlig eller också blir den fredlig och då är det ingen verklig
socialisering, ingen socialisering med ersättning på kapitalister-
nas bekostnad, alldenstund fredligheten är betingad av a,tt 'de

kunnat.skaffa sig kompensation för den skatt, som biklat ersätt-
ningssumman.

Om alltså kapitalisternas väpnade aktiorr är den mest sanno-
lika foljden av att de tvingas att sammanskjuta ifrågavarantle
ersättningssumma, så är ilock även anclra följder tänkbara. Ka-
pitalistema resonuerar t. ex. ungefär så här: När vi brandskattas
så som sker. så får vi inte "normal" vinst och då är det ingen-
ting som sporrar'. ingenting som uppmuntrar oss. då är det ingen
idd att vi riskerar r'åra pengar i de privata företagen utan det
är bättre vi ör'erlämnar våra företag till staten mot ersättning,
mot obligationer, som har clen förclelen, att de är såkra. Och så

hand.lar de i enlighet med detta, sitt resonnemang) ställer veder-
börancle (Bauer m fl.) inför att antingen överta det hela eller
också upphäva den extra skatten. Och vilket de än väljer, så

går de emot sina egna förutsättningar. Valjer de ilet förra så

har de clärmed förnekat vad de nu frau-stäIler såsom en san-
ning. höjcl ör'er allt tvivel, nämligen att socialiseringen måste
vara successiv, alldenstund industrin och afbetarna inte är mogna
samtidigt ör'er hela linjen, och väljer de det senare? så har de dar-
med lämnat kravet på att ersättningen skall ske på kapitalister-
-nas bekostnail.

Man kan också tänka sig den möjligheten 
- 

om den ån inte
är vidare sannolik 

- 
att kapitalisterna finner sig i att betala

skatten. cle välter inte över den omedelbart genom att höja varu-
priserna. {ramställa sämre varor o. d., de skaffar sig inte på cletta

sätt omedeibart kompensation utan i stället medelbart genom att
efter ha.ncl pressa arbetarna mera på så sätt att de upprättar in-
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dustrikombinationer:. bildar trustszrmmanslutningar ctc., vilket i
och för' sig har sina. förclelar.. som clock har bortsk-vinmes, därfrir
att det innebär att den "intlustriella reservarmdn" ökas och ka-
pita,listema därlor får möjiighet att håila 1önerna ncrc. helst som
anhänga,rna till den här ifrågavarandc socialiseringsmetodeu är'
motståndare till tidsenliga, slaghraftiga k1a,.{skampsorganisatio-
ner och nöjer sig nred cle gamla {örtorkacle skråorganisationerna
mecl tillsättning av något siags mos som benämnes inclustriell
demol<rati. Det blir: ailtså heller inte i cletta fall i reaiitetor
någon ersättning på kapitalisternas beirostnad.

Såsom franhölls så har clen första möjligheten största san-
nolil<heten fol sig att b1i ver.klighet. Därmed är sagt att Bauers
recept. orn det shall lia någon verkan. inte blir smärtfritt. Genorn
dess begagnancle unilr.ikes alltså intc clen hårda hampen utan il-
träder i socialiselingens första stadium. d. r'. s. när första st5rcket
tas. Inträffar det att hapitalisterna omsider övetvinnes i denna
första kamp så jnträder samma, situation igen när nästa stycke
skall tas. I sället för fred blir clet ett långvarigt krigstillstånd i
och med den successiva socialismen. (Alltjämt förutsatt att det
är en verklig socialisering.) Darfor l<an man säga a,tt helsocjti-
liseringen blaucl. andra har ä.,'eu den {tirtjänsten att den ställer i
utsikt snabbarc inträdande frediiga fc;rhållanden. Stalld inftir
d.et"ta argument i<au naturiigvis en anhängare av Bauers metod pa-
rera det genom att hävda att clen skarpa konflikten med l<a.pita-
iisterna kan uudvikas om man tar ytterst litet i säncler. Gtir
mau detta så blir dct endast en liteu ersättningssumma atl för-
clela på kapitalistklassen. clen drabba-q inte hännbart härav och
gör följaktligen inte väpnat motstånd. socialiseringen biir lired-
iig fastän clen skcr på }<apitalisternas bekostnad. Ja. det må r'ara
riktigt ait en c[1'1ik socialisering into utlciser \'äpnat motstånd
från kapitalisternas sida men därmecl är inte givet att clen är ett
osvikligt meclel mot inbörclesl<riget. Tvärtom är den ägnad att
flramkalla detta, därför att clen driver ut ilen del av arbetarklas-
sen som licler rnest undel ilet vrånga l<apitaiistiska systemet i
hänsynslils aktion. r'iiket innebär inbörcleskrigct inom arbetar-
klassen, alldenstuncl den mera reformistiska clelen ställcr sig
emot ilen revolutionära för att "räclda clemokratin". Och i en
sådan situation kan inte successivisterna två sina händer. alklen-
stunil tlet är just deras hänsynsftlla politik gentemot kapitalis-
terna. som friranlett densamrna.
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Men iåt oss trots ailt anta att clet går eftc'- IJauers schema'

att cle1 ena industrigrenen iir.'Brtas i ctt lisst rnunterl. deu anclra

rrågra år senare o. s. v..låt oss alltså anta att clet går successivt

och mönstergillt. Är dr:t ändå inte i varje fall troligt att dct blil
eD enaståencle rovclrift inom clen greD. ilär kapitalistcrna vet att
snart smällcr c1et. att cle kommel a'tt resonnera liksom spekule-

rancle {'iiretags grunclnre: "Efter os-q liommer s1'ndafloiien".

4. IJtlöser helsocialiseringen tle irrtellektuellas obstruktion!

Vad, som i det {öregåencle an{örts taLar till fi;rmån lör cn hel-

socialisr.rirtg ulutt et'sä1lrrirtg. Alt'r'stär' l)u il11 so um l'Pl'ol msocia-

listernas sista och huvucisakliga argument kau bringa vågen att
slå ör'er till {örmån lör rleras successiva socialisering. ilet argu-

ment nämligen) som säger att helsocialiseringen är' ornöjlig, clär-

för att clen nöd.väncligt leder ti11 att statsärnbetsmännen' de eko-

nomiska leclarna och i;ehnikerna gör obstruktion. undanhåller clet

nya samhället sina tjånster. Och utan ilessa mecl bildning och

erfarenhet utrustacle k:rtegor.iers meclarbete är samhäIislivets
funktion otänkbar. De är absoiut oumbärliga. Så lyclcr argu-

mentet. Det gäller uu att undersöka cless halt. Är de1 {ör clet

flörsta riktigt a1;t alla clessa tre kategorierr är ciumbärliga och är

ilet för clet andra oomtYistligt att cle hommer att göra obstruktion
ijYer lag? 1,'ör att börja med statsämbetsmännen så år de inte alis
oumbärliga. Det {inns intet behov aiis av clem i clet socialiser:aiie

sarnhället. irllcleustund intet förvaltnings- ooh clomstolsjuristeri
tlär existcrar. Det har nämligcn lörsvunnit mecl borgarstaten.

Då det skulle föra Iör )ångt att tilifyllest rlrr'{ta cletta problem

nöjer jag mig med clenua antyclning. Så kommer vi till c1e eko-

nomiska leclarna 
- 

a1 färsleclarna. Är dessa oumbär'ligzi'? Be-

rättigacl att svara nekanile på clen frågarr ät marl, trm man l<a'n

påvisa att clen funktion. som cle utövar i clet kapitalistiska sa,rn-

hället är överflöclig i clet sooialiseracle.
Vilken är clen flunktion, vilkcn är clen uppgilit som clen cho-

nomiska leilaren har att ut{öra? Jo. clärfor a,tt prodriktioncn nu

sker {ör marknaden. clårfor att ellter{rågan och vinstmöjlighe-
terna är clet bestämmaudc så har han att uppamma efterfrågan,
att se till att clen proiluceraile varan är av en såclan bcskaffenhet
att clen väcker efterfrågan. att den trängcr ut on konkurrents. att
hitta på 1,rics, som suggerar foll< till att tro a,tl, han"^ r-ara är
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bättre än alla anclras och viclare att utrö'a den efterfrågantles be-
talningsförmåga och betalningsviltighet. Ii.rn har att bearbeta
rnänniskorna. att begagna sig i svnirerhet av ileras sämre siilor.
viclare att passa på att kasta ut eu vara tiil en vjss plats just i
clct ögoublick, då det finns uppsugningsbetingelser för clensamma.
Han har att se tiil ati; han köper och säljer i det gynnsammastc
ögonbiicket, il. r.. s. se tiil att han ktiper billigt och säljer dyrt.
Han har med få ord uttr)'cht att utnyttia allt och alla så att
det bllr vinst och stor vinst. I)et är alltså inge' så särdeles lätt
uppgift, som det här är 1iråga om. I)et kräves både särskilda
:rnlag och erfarenhet for att nå ett ur angiven s5'npunht gott re-
sultat. r det socialiseracle samhället procluceras cle1, emellertitl
i ctt an''t -s;'{te. clär produceras clct inte fair inathnaden utan för
att fr'lla ett l<on-qtaterat n;,'ttig1, och nöcligt behor-. Dert vill rnr:cl
anclra ord säga, att spekulatione.n är bannll'st. va,r'.[ör ilet inte bc-
hii's spehulanter. persorl.r, som är hemma,staclda i ile spehulativa
finesserna. cl. v. s. ekonomislca leclare.

Men om det irrte behiivs ehonomiska ledarc i clen gängse bc-
rnärkelsen så behövs det cläremot ekonomisha expelter. organisa.-
tör'er. tekniker. I)et tekniska tränger ut rlet ehonorniskt-spekuia-
tir,.a. l)et gäller att utfinna cle bästa mecllen och metoderna. gu-
norn vilka behoven kau f1.l1n-s. Det tel<ui ska koustruklions- och
exl.rerimentarbdtet blir av stiirre r iht än i ilet nuvaraucle .sarn-

hiillet och clärför behövs telrnihcrna. Men finns clet någon rim-
lig anleclrring larför dessa shulle nel<a att gör:r tiänst'i Deras
iörrcr är 1lör när'varandc inte szi syrrllslligen höga och rle skullc
darlör inte behör,a sänhas. Snararc ein sänkning borcle väl höj-
ning komura i{råga. (Nug'r-ure clct r'äl mera a,tt rekommendera a1t
höja teknil<ernas lciner än att ge clagdrivandc kapitalister ersätt-
ning.) Och ilet är givet att teknikern lika gärna tjänar ett socia-
lrserai samhälle som harr tjänar kapiialisierna. någoi sorn mecl-
ges av ps)rkoteknikern H. Miinsterberg. som i "P-sykologi och rrä-
ringsliv" hävclar att teknikern inte sätter. i fråga huluvida ett
mål är riktigt cller jnte. huruvida det är kapitalisten eller löne-
arbetarna, -*om satt upp detsamma. l'ör honom gäller ilet blott
att {inna ut de bästa medlen för realiseranilet av ett visst givet
må1. Teknikern är varken frihandlare ö1ler tullvän, varken an-
tisocialist eller socialist. varken kapitalisternas eller arbetarna,s
representani. Detta omdöme torcle vara fullt riktigt och står in-
galuncla i strid med clet faktnm att teknikern uncler nnvarande
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forhållanden vanligen är kapitalisternas rerlskap. Upphör emel-

lertic-t kapitalisterna att existera såsom kapitalister så kommer
clet att falla sig lätt för' teknikern att övergå till att tjäna sam-

håIlet såsom ett helt. Om alltså "handens" arbetare inte är rädd-

hågade och ängsliga och vacklande, om c1e förvärvar sig makt och

meilvetandle om sin makt. omänilrar sina fackorganisationer till
åinc'lamålsenliga produktionsorgan, gör sig reda för och uppdrar
klara linjer för den socialiseracle driften så att cle kan gå fram
beslutsamt, så kommer säkerligen de "hjärnans" arbetare som

inte reilan clessförinnan gått ör'er till "hanilens" att i sociali'se-

ringsögonblicket stälIa sig till förfogande.
Vid" successiv socialisering är faran för obstruktion större oeh

inte mindre, såvida det är en verklig socialisering, såvida den

vcrkligen c-lrabbar irapitalisterna. Yid en såc1an socialiserings
start är det nämligen hapitalisterna som bestämmer inom största

ilelen av inilustrin. Dessa är angelägna om att påvisa socialise-

ringens omöjiighet, söker clärför hindra den socialiseracle indu-

strins fungerande, tlels genom att själva obstruera, ilels genom

att begagna sig av teknikerna i den socialiserade industrin så-

som reilskap för obstruktion.
Vi ser alitså att Mollers "Iösningar" inte är så förträffliga,

att hans "vägar" iute är så framkomiiga, som han vill göra gä1-

Iande. (Och med Bauers forhåller det sig på sa,mma sätt.) Dar-

för bör M:s 5'ttrande på kongressen i Köpenhamn änclras till att
lyda: Sjalvfallet år det ånnu en hel de1 dunkla punkter i,pro-
blemet socialisering men vi har dock komu-rit så långt att vi kan

se att den successiva socialiseringen, om dlen ska bli något mera

än en socialisering endast till namnet, erbjucler oändligt mycket
störue svårigheter än heisocialiseringen. Därför bör vi "under-
visa arbetarkiassen" om att den bör beretla sig på ilenna senate.



ARBETETS SOCIALA KATEGORIER
Av JULIUS HEVESI

I.
När proletariatet kom till makten, upprullades genom fråganor dg tillverkade produkte'ras fördelning med sarskild skärpa

och aktualitet också frågan om det "andliga" arbetets värdesät-
tanile, d. v. s. värclesättandet av ,de arbetskrafter som utför det
s. k. anilliga arbetet. ,'Envar må arbeta efter sin förmåga,, _.
det är det krav vi vill realisera i produktionen, och ,,enår får
sin andel av de tillverkade produkterna altefter det arbete hanutfört". Detta är rrnder nuvarande övergångstid* fördelningens
grundprineip, d. v. s. den proletära diktaturen söker förverk_liga denna princip. Ty först på en högre mänsklig moralnivå
kan den i kommunismens anda upp.fostrade nya generationen
tänka på förverkliganrlet av cren kommunistiska förJerningsprin-
cipen, enligt vilken envar blir delaktig av d.en sociala p*roduk-
tionens alster inte enligt sin arbetsproaout utan efter uioo- b.ho,r.
Den proletära diktaturens hushållningsprincip fordrar av envar.att han arbetar, att envar utför nyttigi arbete, och eftersträvarju 

- då r'arje privilegium, som kunde helt eller delvis befria
människor från arbetet, upphört 

- att låta envar utföra en viss

* Denna uDosa,ts s_kr,evs ulder prolelärdiktaturels dagar i Ungern,då problemet med'de 
". 

r.. ioiurruiii".ri, *iä". i,rör,sta början ar-övergångtill en kottektiv hushåInin-g 
"ppi*åä" 

"ä.ä 
r.*åä"ipiGäåtJ'uti,luritut.D' v' s' fråEan: h'r .ka på-.*åö';;;i;""ii; så*, i enrigher m,ed veder-börandes fa[1iska (objckti'vt)-s;.rJt,^riiiiiäelse, de s. k, intel]iEerrsar-betarna. inrogas i en pioreialstaG"öåliti.iä-åår,'"ilånJÅiJr.o'äiär.tl.. ueden politiska makren ägenrrigen rlgäå.-i"i.'ä"å.."; ;tä;';.'t."ry.i.rt; #:tretarnas massor?

Problemet kråvde air oss en cmed,elbar praktisk lösning, och detvar för att underlär1a.denna :us skr;"-i;jlande arliL_el. en liten detaljblott a'mitt arbete "vetenskap,-t.r."ii. o"il'Åocial reyo1ution,,, vilket jag
gå gru.nd av personliga omstandigh.t"" ivuat, ännu ej rrunnat fuirborda,Dock är den här givna sociorogiiLa anaiysän av ilet mänskrisa arbeletalldeles oberoonde äv den ungerlkr prorerd.air.rJr;;;: iåfii;"r?ägåi, 

".njag._1ror att den kan bti.en"nyttig;;;;i;;;; rör clen p.or"faru".iå."rr.ni vilket land som helst ifråga ot" t"r.?il.å" .g,entemot ,rle ,,inteilektueila,,
Iagren och för dessa Iaeers "vinnano" iot J"n'revorritionära;å;;1";;.

J. II.
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Iika kvantitet arbete (som skrl.ldi*h",.arbete). Värdesättnin-
gen av ilet presterad.e arbetet uppnås approximativt på så sätt,
att för denna i arbetsticl mätia liha hvantitet arbete betalas olika
arbetslöner, nämligen i förhållancle till värdet av de olika ar-
betsprestationerna (kategorierna: ile oskoiade. cle skolacle. kva-
lificerade arbetarna. ämbet,qmännen o. s. r'.).

Den allmänna och i hur.udsak lika - cller åtminstone meil
alla'med.el till jämlikhet tenderande 

- 
arbetsplikten hade fört

frågan om olika slags nrbeterrs jämförliehet till omedelbar ak-
tualitet. Sarskilt frågan om det s. h. andliga arbetets värdesät-
tanrle i forhållande till kroppsarbetet. På denna punkt 

- 
det

andliga och kroppsarbetets ekr,'ivalens (likr'ärdighet) 
- 

förekom
de häftigaste tlebatter, frankallade av kroppsarbetarnas rättmä-
'tiga fordran, att de intellektuella arbetalna i sitt }<valitativt iclie
lika arbete kvantitativt borcle prestera dletsamma som c1e. och

av deras önskan att det för de intellehtuella arbetarna shulle
stipuleras samna arbetsticl och samma lrileplracler (alltefter skol-
ning) som för hroppsarbetzrrna. De {örra åter hävdade. att ilet
andliga arbetet omöjligt huncle mätas eftel' samma mått som

kroppsarbetet och vägrade att godkänna särskill ilet uärnircla kra-
vet på samma arb.etsticl sorn kroppsarbötarna. Då marr ntr r.id
jämförelsen mellan de olika ar'betena saknar cn objektiv basis,
är en verklig överenskomnelse nrelian clessa uppfattningar knap-
past möjlig. Detta korrl också skalpt till ulirl'ck iläri. att. när
nyligen folkhushålhiiugsrådets ntskott tillsattc en hommission
för utredandet av del, inbiilcles förhållatclet mellan de intellek-
tnellas och kroppsarbetarnas arbetsförhållanclen. den av bägge

slagen arbetare beståerrde liommissiouen lionstateracle. att "mot-
satserna här vore så stora". att en iiverenskommelse vore omöjlig
och frågan endast kuncle lösas med maktspråk.

Det är fullt begripligt. att kommissionen inte kuttcLe cnas-
liksom också att ingen strid, som vill fastställa ett visst kvan-
titativt värdeförhålland.e rnellan kropps- o.'ir iutulligensarlretar-
nas arbetsprestationer. kan ge något r,'erkligt resultat. Dessa

konflikter borjar nämligen reclat fråu för.qta början rned ett
stort metodiskt fel, som a priori gör ett resultat omöjligt. Ty tlet
var inte den "så stora m,otsatsen". som gjortle. att exempelvis
den nämnd.a kommissionen ej kunde bli enig beträffande det f5.-

siska och det andliga arbetet. utan just b r i s t e n p å e ir e g e n t-
lig motsättninB, il. r.. s. en tillräcklig väsensskillnacl mel-
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lan det kroppsarbete och det anclliga arbete som skulle jämföras.
Första villkoret för en kvantitativ jåmförelse mellan olika slag
av arbete är nämligen att l<onstatera, vari rlessa slag av arbete
skiljer sig från varann. vilka cle egeriskaper är som finnes i den
ena arbetskategorien och saknas i den andra samt alltså skiijer
bägge åt. Men det "{ysiska" och "anrlliga" kan inte bilda gr:unc1-

valen för en klassificering av arbetalna, ty var.je arbete -- sär.-
skilt om vi inskränker oss till såclana arbeten som förekomurer
i. produktionsprocesser och clärfcir har en omedelbar ekonomisk
betydelse (som. målmedvetcn verhsamhct hos människan) 

- 
iir.

utan undantag "fysiskt" ooh "anclligt" på samma gång. Det
finns intet "fysiskt" albete som inte också fordrar en viss andlig
ansträngning, och det finns intet "anclligt" arbete som inte också
förorsakar fysisk tr'ötthet. "Iltom de arbetanile organens an-
strängning kräves den målmedvetna vilia. som vttrar sig sonr
uppmärksamhet, under hela arbetsticlen och det så mycket mer
ju minilre arbetet gerlom sitt eget innehåll och sättet {ör dess
utövanile rycker arbetaren med sig. ju mindre han därför nju-
ter ilet som sina egna kropps- och själskrafters lek." (Marx. I)as
Kapital J, s. 140.)

Kroppsarbetaren, som (med största uppmärksamhet) riktar.
cle knappast några milligram tunga trådarna i glöcllampan, pre-
sterar kanske större andiig ansträngning och arbetar kanske {r.-
siskt också mindre än clen "intellcktuelle" arbetare, som har
att notera och summera hur många tråclar de enskilda albetarna
på detta sätt inmonterar i larnpoma. Utari tvivel är skillnaden
mellan den {örres, "kroppsarbetarens", och den senares, den "in-
tellektuelle" arbetarens. arbete mindre än skiiinaden mellan en
smedls .och en snickares arbete, fastän clessa båda två är: "kropps-
arbetare". S'å ar alltså arbetets (och här insktänker. jag mig tilts
vitlare till det i produktionsplocesscrr förekommande arbetet) in-
de'lning i "{ysiskt" och "andligt" aLrsolut inte ägnat att vä-
sentligen skilja de enskilda arbetarna från varann, genom skarpa
gränser så avskilja clem, att man på detta sätt skuile kunna, un-
dersöka de oiika mänskliga arbetena, ur synpunkten av samhel-
lelig värdesättning.

Om jag vill konstatcra åtskillnailen i näririgsvärde nellau
olika frukter. så skulle det inte faila mig in att undersöka bian-
tlacle marmelader, som produceras i obekanta blandningspropor.-
tioner av clessa {rukter, tr. på så vis kunile jag inte alis skapa.
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mig något begrepp om cle enskilcla 1'ruktr-,ruas riäringsvärcle. ],i-
l<aså måste vi. om vi vill srrgränsa de oiilra slagen av mänskligt
ar'bete och jämfi;ra clcras värde, framför allt väncla oss bort från
clen rnarmdlacl som "begreppen" "f)tsiskt" otrh "'t 61'*t" a,rbcte

bilclar och söka, en grundval för cle enskilcla arbetenas särskil-
iande, meclels vilhen cle-qsa kan siriljas likrr skarpi. och precist
liara.ktäriscranrlc som man skil jer''ett äppie från ett päron.

lT.

-Marx rneii sjtt er-rakta. r'[iscipiinelar'ie siitl, att anall,r-sera i]ör-

l':rllerr inte till cletta metocl-fel; r'isserligen bek-r'rnrar hau sig ocii-
så frJga om c1e arbeteir. som mar rnestaclel s b,eud.mner "trnclliga".
llan känner enclast "eukelt" och "liomplicelat". "hi)gte" arbetc.
"Tiomplicerat arbetc gäller cnclast som potentierat t:ller snarare
multiplicr:rat errkclt ar:bete. så att ett litet l<vanturn i<c-,mplicerat
arbete är lil<a merl en större hvantitet enl<eit albete" {Das Kapi-
1r) I, sirl. ll.)

Hur mera I<omplicerat arbel,e omviirtleras i enkelt arbete, utr-
dersöker Marx inte r-iclare. "Att iienna rerduktion stär:rcligt utövas
visar praktiken. En vara rnå r'aLa prorlul<ten av r'let rnest
kompliceracle arbete. cless värde jäm-<täller ilen rneil proclu)rtcn
av ett enkelt arbete och represbnterar clärlör självt r-.ndast ett
bestämt kvantum enkelt arbete. De olika proportiorrer. vari olika
arbetslag reducelas tiil cnl<elt arbetr: som sin måttenhet, fast-
ställes genom en samhällelig process bakom ploducenternas r')rg-
gar och l'örefallel c'lem llärfiir traclitionel lt given." (Ilas l{api-
tal T. sicl. 1 i.)

Här behör'er nogglannirr,' irlecis"r'as vild }Iarx påstår om

llörhållandet mellan enkeit och komplicerat arbete, t,v åberopan-
rlet på Marx brukar i clebatter om clet "fvsiska" och. "anclliga"
arbetets värcleförhåiland.en förorsaka lika stora fel som själva
rlet ovan lronstaterade metocl-felet. Marx inskränkte sig nåmligen
blott till undersökningen (eller r'ättarp endast till clet sakliga
konstaterandet) av huru det kapitalistiska samhället utför clenna
rimvärcrlering. Hairs konstaterandl'en kan allt-qå ingalunda gålIa.
c'1. r'. s. vara avgitrantle. när vi oberoenile av cle i clen kapitalis-
tiska produktionen utbilclade lagarna {rån ett kommunistiskt
eiler till kommunismen i övergång sta,tt samhälles ståndpunki
vill fastställa rletta värr'lefiirhållandc. Mvcket riktig var ilenna
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Marx' iahttagelse ifråga, om ilet kapitalistisl<a sa,mhällets pro-

clul<tion. r,ari han (utan att ingå på en omeclcibar specifikation)

pekar på vilken grundvalen för clerrna samhä1leliga' process är'

io* "buLnm producenternas r-vggar:" 'iämställcr c1c1' mera kom-

pliceradle arbetet mod en viss kva'ntitet enhelt arbetr::

''Detarbete,somgäl1elsåsomhögre.mer}rompli'cerata'r}rete
gentemot det samhälleliga genomsniti'sarrbetet' ii'r lrlflilgen al er

arbetskraflt. vari ingår hcigre bildningskostnacler. vilkas prorhrk-

tion kostar mer arbetsti,rl och clärför har ett ht)g-re r'ärcle är rlen

enkla a,rbetskraften. Är r'ärclet av denna i<raft högre' så trtlra'r

clet sig därfijr också i högrc arbete ocl förhloppslig.ar.s.ig dår-

lor uncler samma tidrltmc.ler i relativt hi]qre viircletl'" (Das I(a-

pital I, sid. 116.)

Djupare går I'farr jrte i'l på unclersö1<ningen av omvärtle-

lingsprocessen utau åbcropar sig blott upprepacle gånger på prair-

til<eI. som ber.is {(jr att clenna r'är.detingsplocess llahtisk{; filrsig-

gåricletkapitalistiskasamhälIet.,'Närvrlresnationale]ronomel
oppot ."o, sig mot rletta 'egenmäktiga'' påståenc1c' tå 

-}ul 
det

får]<laras med att de inte ser skogen för bara träc1' Yac[ som

förefaller tlem som teoretisk för1tonstling. iir he]t enkeli, c'tt far-

farandesomdagefter'clagupprepasiallar'ärlilstlelar'Allting'
värdet av cle mest olikartacle varor. uttr1,ckes ul,an unda,ntag i

pängar. cl. r'. s. gellonr cn viss lrvantitet g.u1d c11er sih'cr' Tlcdan

ia"igoooro red'oelas c1c ge'om clet1a r,ärcl,e rcpres.ntcra6e olika

arbe.tsslagen i olika fi;rhållancle]l til] bestämcla kvantiteter a,v ett

e,nc1a arbetsslag. till en arbetskvtrntitet som proclucerat gu1c1 e1'ler

sih'er."
l{arråtskiljeregentiigcrrirrteal]sc1e1,enl<larr:oc,hc1et]rögrc.

arbetet cftr:r de oiika arlietsslagens clifferenscr utanfastmer så'-

*"* i_"*,"teranile ari ialrtum. att clet kapitalisliska samlällel

uppskattar vissa, arbetcn högre än erlreit socia'lt gt-ttiomsnittsar-

betc. Tnte heller mecl cletta med hompliceracle. högre arbete fi)rstocl

nlarx clet som benämnes "anclliqt" albtde. I)et serr man inte bara'

cli,irar,. a,tt han. när han anför exernpel på tnkcit och hiigre. mer'

1<omplicerat arbete. aldrig jämftir cn daglönares arbete mecl en

iirnbetsmans utan "f1,siskt" arbete av oliha {inhet (exr:mpclvi's err

mur.ares mecl e' guidsmeds); han'säger också 1J,clligt och hiart.

ett han ltestämmer de olika arbetshategorierna uteslutancle eflter

clera,s olika värclering i den, 1<apitalistiska, orclningcr. "Tillfäl-
jigaomstäritliqhcterspelardarviclenså.storro11.:rtt,sil1l1I]]i]aI-



1921 309

betsslag b)'ter Irlats. l)är exermpelvis arbel,rlrklasserts li-vsiska sub-

sl,ans är försvagacl och relativt utmattacl som i alla länc1er: mecl

utvecklacl hapitalistisk produktion. placerar sig i allmänhet gror--

arbeten. som {orch'elr mycken muskelkra{t, högre än rn;'chet
{inale albt-rten. som.sjunher necl till en enkcl arl.retsnivå, såsom

excmpcl cn nlura,r{-'s arbctc står m;'ck-et högre i E,uglancl än en

clarnastvävarcs. A anclra siclan ligurerar en fustiarr. cutters (spe-

ciell bomullsarbeta,res, "bom.ullssammethli.ppares") arbete, churu
clet kostar stor kroppsliq a'ustrångning och dpssutorn ät' rrr;-sks{
hiilsoskaclligt, sorn 'enhelt' :r,rllete." (Das I(apital t, sicl. 160.)

De "matxjstcL". sotrL hclt enkelt ser frågan om "fvsiskt" och

"andligt" arbete ltist mecl r'ac1 M.arx )'ttrar om lliirhållanclet mei-

lan clet enkla och ilet mcr:l sam'matlsatta, mera kompiiceracle ar-

betei,, åberopar: sig allcleles {aiskt på Marx. I)etta åberopande

rnåste vi avstå l'rån, när vi vili lösa c'l'en givna rippgiften, lih-
som överhuvud cle {örvirrade begreppen "fJ'siskt" och "anilligt"
arbete måste uteslutas irr und,ersökningen.

III.
I clet toljande utgår jag {rån påståenclet, att vi i clerina

vår undersökning kan nå ett* också praktiskt värclerbart resultat
endast på de villhor, att vi i vår strävan fastställer, exakt be-

stämmer och llrån varann skiljer cle olilra arbetskategolierna, icke

analyserar arbetsprocessen själv, r'iiken allticl är en

blantlnirg av fysisk och a,ndlig ansträngning, utan unclersöker

ile arbetsresultat, cle olika albetena flambrilgar'. Jltån

stånclpunkten av social vår'clesättning är det fullkomligt likgil-
tigt, enligt vilken meto'cl derr iremiska anal;rssn av ett ämne ut-
Iöres, om en kemiker mecl sttirre skicklighet får fram resul-

tatci meci m indr. möda eller om Plr a rlnall med mcrr besvär.

kanske enligt en mer komplicerad metod får fram s a m m a re-

sultat. Likaså år clet från clenna stånclpunkt exemp'eh'is likgil-
tigt. om en svarvare mecl minilre möcla och större skick-
lighet än en anl1an får l'ram en viss liha kvåltitet pr timme'
Lvckas det att fastställa arbetsresultatens olika kara,ktärsltate-
gorier. så har därigenom samtidigt också skapats en inclelning
av arbetarna sjäJva, genom vilken ilessa kan åtskiijas skarpt och

bekvåmt från r,araun och vilhen som verklig clifflercns mellan ar-

beten av olika slag kair ligga tiil gruncl fijr en unilersökning,
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som uppstälit sorn sil,t rnåL viirclesättardet av olil<a arbcten oclt

lrestämmandet av rleras inbörfls-s .,'ärd.cförhållairric.

Om vi irehålicr i tigonsikte detta praktiska måI. han li in'
dela cle mänskliga arbetena i {ic;ljande huvudkategoricr:

1. Ar1-reten vars re-*ultat hair ernå-q endast genom (hvalita-
tivt och kvantitativt) återupprepande av samma arbete. Exen -

pelvis: när eir som 'Jrär säckar utfiir et1, vi sst arbettr meil att
bära r:n säck upp i anclra våtringen. så rnåsle hrn 1'rjr att avle-

verera ännu eu säck i sailtm.a r'åning upprcpa sittlrma arbete.

Ellcr orn den {örut nämnc1e arbetaren i glti'cllampfabriken in-
montcrar tråclen i 100 giödlampor (alldeles lihgiltigt vad däri
ligger {tir f1-siskt e1lcl ps1'kiskt albete), så måste han. för att
få 200 lamlior monteraile. ut{ör:a sanllna ar.betskvantitet tr'å gån-

ger. Om en bol<håliare skrir.er ned 1.000 ta1 och adderar deur

och rlärunder utför ctt ltestärnt arbete. så måste har. för att 2,000

ta1 ska bii neclskrivna oc.rh adclerade. göra cletta arbcte ännu en

gång. Elier: oln cu bokhållarc med ett r-i-qst arbetc bolr{rir 100

genomsnittsposter. så ford,as for bokftiranilet ar- n1'a 100 clviika
genomsnittsposter samrna arbete ännu en gårtg. Om I'i {ör att
haraktärisera cletta arbete 1'tteriigare tillfogal cless s u b s t i-
tuerbarhet 

- 
c1. r'. s. att cn säckbärare metl bibehå1-

1 a ncle ar' s a rrr m a ii l beIst'"es u l 1 I 1 liatr snl,stitueras
--' ersättas 

- 
med or1 annall ,cächbärare. crt gcttolnsnitisbohiråI-

larc meil iribchå]lancie Av sånmn, arbetsresLrltat lihaså med cn

annal1 och att 
- 

i stiir:sta allrnänirr,'t 1.aget 
- 

r'arjc männisha
lärnpar sig iikzi brr ti11 lioliliä11arc som till siicl<biilale ellcr lamp-
montör. d. v. s. att i clc-ssa arbeten clen sociala subsiituerbar-
heten förefinnes i br:ed.aste ailmänhet 

- 
ja. 11å h,rl vi på cletta.

-.ätt r-unni1, en noggranl. haralrtäriserbar och frårr lalje artnat ar-.

betc åtsl<ilibar sluten arbetskategori. Dcssa arbetel. som ltalak-
'l.,äriseras ay den allmänna sociala -"ubstitu.erbarheten. arbetsresul-
tatcts och arbetskvantitetens järnnrnått (r'iiket ocliså han uttryc-
kas så: att clet förn1'ade uppnåendct av arbetsresultatet fordrar
arbetets återupprepande).1åt oss. lör at1 skilja clessa arbeten
från övriga arbetskategorier. ]ralla rlem "c n h e l t s c-r ci al t ar-
irete".

2. En annan kategori zrr. arbete utgiir rie arbetet. som vis-
serligen {ör arbetsresultatets förnyade uppnåenile fordrar ett för-
n1-at upprepand,e av arbetet sjalvt. men där ilocii clen sociala sub-

stituerbarheten inte är allmän. d. v. s. itirefintes antingen inte

1927
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alLs eller endast i mycket ringa mån. Itrtt sådant arbete är exem-
pel'is en särskilt skicklig operatörs eller en konstnärs över me-
delmåttet eller en särskilt duglig skräcldlares, en d:o ortopedisk
-qkomakares, eventuellt en {abri'ksskor.stensmurares elrer ock ,en

l'ramståe'dLe guldsmeds. r clessa fall fordras för arbef,sresultatets
:',,ter,pprepande ctt upprepancle a' arbetet sjäivt, men den sociala
substituerbarheten ifråga om cle enskilda individuella prestatio'er-
.a förefinnes iche, åtminstone ej en hundraprocentig substituer-
lrarhet. så'dan som vi vicl haraktäriseringen av den första arbets-
hategorie' hailade allmån social s'bstit'erbarhet. De, som pre-
sl;erar ett dylikt arbete, står i viss rnån som monopolinnehavare
gentcmot samhällets övriga i'r'ånare. och vid deras arbetes värdle-
sättande spelar inte bara efterfråga' e{ter cletta utan också deu
i förhållande till genomsnittet mycket mindre substituerbarhets-
lroefficienten en roll. Denna arbetskategori. där stegring eller
rrpprepning av arbetsresultatet kan uppnås errclast genom en mot-
s'aranclc stegring eiler upprepni'g a' arbctet självt, men som i
större eiler mi'dre betydanclc måri saknar clen allmänna sociaia
;,'bstituerbarheten. kallar vi e{ter dess monoporistiska karaktäri'm o n o s o ci a 1t" arb e te.*
, ,i. Tredje kategorien 

- 
och cie' hvaiitativt viktigaste ur

samhällsintressenas synpunkt är tle arbeten där d e t e'
g'rin g genom ett vi s st arltete upp nåddla rc_
sultatct antingen alicleles utan nytt arb,ete
eller genom ett oproportjonerligt *ycket
rnindre arbete kan upprepas eller måtg_
laldigas. Resultatet av det arbete. som i en maskinfabrik
1'rrimbragte en lronstruktionsn'het ifråga om ett förfarand.e eller
en maskin, är möiligt attupprepa u t a n vi cla r e c1 y I ikt
a r b e t e. när och så ofta man viil. ne arbeten. vars resultat
exempelvis år en förn5'else i bohhåliningstekniken. en ny peda,_
gogisk metod eller en förbättring i reclan hända metodler. ar alla
sådana arbeten, vars resultat så ofta man vill, utan förnyat ar-
bcte, ka' upprepas ellcr användas, d. v. s. det är on,ödigt att alla
(hela samhället). som vill clra fördei av eiler upprepa detta ar-
betsresultat, utför något vidare arbete darpå. Medan alltså säck-

* JIS .uI tvungel att använda nya fackuttryck, inte bara dårför ,att
de"! -. så vrtt J-ag vet - rör sig om fullständigt ny rlefinition ocrh, klas-
srllcerlng av arb,etena utan också för att förenkla öch unilerlätta arbetet
mecl dessa arbetsslagsrb'egrepp. självklart är tlet endast till ,torael, att
ctessn termer passar för internation,elit språ.kJrruk.
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bärarens eller operatörens arbetsresultat bör måtas med ilen ar-
betandes arbetsenhet, då kvantiteten av d.essa arbetens resultat
är lika meil lesp. enheters tal, är resultaten av dessa clen tredje
kategoriens arbeten allcleles oberoenile av det arbetes kvantitet,
som för till dem, och beror utesLutande av ilen receptionsförmåga,
samhället visar gentemot clessa arbetsresultat. Detta kan vi ock-
så uttrycka så, att ilessa arbetsresultat allticl karaktäriseras arr

en viss "social potens" hos arbetet. som utan för'nya;d arbets-
prestation kan upprepas. Om en svalvåre har lyckats f<;rbattra
sitt verktyg så. att ]ran r,alje timma, kan åstaclkomma ej 100
utan tr20 ringar -- A\: -canlmzi material och mecl samma ansträng-
ning 

-, så är måttet pri detta hans arbetsresultat fullkomligt
oberoende av. hurrvida hal uppfann tletta verktyg efter långvarigt
huvudbry och möclosamma experiment eller som resultat av enplöts-
lig ingivelse; clet beror entlast av samhällets receptionsförmåga
gentemot cletta arbete. Om exempelvis på hela jorden en miljon
svarvare sysslar mecl produktion av sådana ringar, så kan arbets-
resultatet mång{aldigas rniljoner gånger utan nå,got som helst
nytt arbete. (Det år dessutom också tänkbart, att fabrikationen
av cletta nya verktyg kostar minclre arbete än fabrihationen av
det gamla.) Resultatet av iletta arbete räknat efter samhäIlets
totala receptionsförmåga är alltså möjligheten att {abricera 20
miljoner fler ringar pr timme eller, om man bibehåller den fabri-
ceracle artikeins kvantitet, en besparing pr timme av 200,000 ar-
betstimmar. Resultatet av ett dylikt "skapancle" arbete frigör
sig så att säga. sedan tlet fullgjorts, från den som fullgjort rlet,
tlet för nästan ett sjäh'stäniligt liv och genom sin obegränsade
förmåga av upprepning utöka,r det mänsklighetens användbara
värclebestån,d precis som om jordytan hade utvidgats i samma
mån. Sådana- arbeten. r-ars lesultat utan vidare arbete kan upp-
repas oinskränkt på ett endast av samhällets aktuella receptions-
förmåga begränsat omfång, kan vi till åtskillnad från andra ar-
beten kalla "mu I ti s oci ala" arbeten.

4. Mycket lika tle multisociala arbetsprestationerna är de ar-
betsprestationer. clär clet uppnådda arbetsresultatet likaledes är
oberoende av det nedlagda arbetet men där clen sociala upplep-
ningsmöjligheten icke är obegränsad utan finnes endast inom vissa
lokala gränser (yrkesgränser). Av detta slag är exempelvis v a r-
je organisatoriskt arbete, vilket en gång utfört
erhåller resultat. som man så länge man vill och när man vill 

-
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TABOD ,

LIADgP

:;iliå;l;;+,.å,
j'"i+-+

Dc gula år'betarleala.nra.

(Gropper, Liberabor.)

efter goclt;'ckliga avbrott 
- 

kau låta lungera' såsom i fråga om

energibesparing. Hit hör också varje teknisk förbättring inom eu

lrransch. Om man genom omändring av transmissioner eller ge-

riom en ny kombination i ordningsföljclen av vissa arbetspro-

cesser kan spara in några hästkrafter eller ett visst antal ar-

betstimmar pr dag, så han man clra nytta av detta a,rbetsresul-

tat så länge man vili utan att utföra uågot n;ztt arbete clärför,

eller, om clet ftille någon in att återstälia det gamla, minclre llör-

månliga systemet, så kuncle man på grundval av d.et en gång

utförda arbetet utan något n)'tt clyiikt upprepa det forna resul-

tatet. Dessa arbeten. som är särskilt viktiga, då all organisa-

torisk verksamhet 
.hör hit (och kategorien är inte alls uttömd

med. organisationsarbetena), kallar vi i enlighet med vår tidigare
terminologi "i n t r aeho n o mi s h a" (inre-ekonomiska) a r-

b e t e n.

5. I sarnband mecl cle inre-ekonomiska arb.etena, kan vi säl-

skilja ännu eft arbetssiag, vili<et visserligen inte utgör en så

skarpt avgränsbar klass som de ovan nämndla arbetskategoriertra.
men som på grundl atr sin prakti-ska vikt och utbreclning redan
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här kan med 1lör'clel särskiljas. rjetta arbete ku'tLe ma. kaila
". qoima'e nt" (jam'ikthår1a't1e) a rbete. Denna arbets-
verksamhets uppgift är det stäncliga upprätthåIra,ndet av ett be-
ståend.e tillstånd. Det har inte den egenskape'. att dess resuitat
blir ko'stant eller att clet han pånyttskapas uta. arbete. och dock
ka' vi tillskriva cletta arbete en hemlig potc'tierbarhet, ty illa
utfört kan det ha e' negativ inre-ekonomisk r.erkan (en verkan
i motsatt rikt'ing). Såda't arbete är exempelvis upprätthårlan-
clet a' det bestående tiliståndet (den clynamiska ;amnvit<ten) i e'
fabrik. en verkstad eiler ett åmbete. Hit hor ali sådan allmän
clriltuppehållelse- och {örvaltningsverksamhet, vars proilucenter
visserligen inte utövar någo' inre-ekonomisk verkan men skulle
liunna åstaclkomma motsatsen därigenom att deras eventuellt fal-
ska föranstaltringar stabiiiserar ett av den av clem själva preste-
rade arbetsk'antitete' oberoe'cle, på deras arbetsområd. I ob.-
gränsad må' utveck)ingsbart. negativt arbetsresuitat. vicl sådant
arbete saknas 

'r1,rc1iet 
ofta de' ailmänna sociala substituerbar-

hete'. Äve' ur cleii s1,'punktcn är clet nriclviiniligt att fiir detta
arbete shapa erl egen kategori.

For att hu'na uttrycka mig lättare me' äve' för att furl-
komna' anal;,'sgu finner jag det ä'damårsenligt att här också
införa begreppet arbetets "virtuella potens". Vad jag åsyftar för_
klarar jag bast med ett exempel. Banvaktens arbete är utan
tvivel ett av de primiti'aste enkla sociara arheteu, inte ails mer
komplicerat eller mi'dre substit'erbart ärr e' g'atsopares arbete.
Men om ba'vakte' försummar att. vore det så bara för en harv-
timme, fullgöra sitt arbete på foreskrivet sätt, kan de av dennå
försrrmmelse härrörande skaclorna. uttrychta i arbetstimmar, oer-
hört överstiga a111 vad derr'a banvakt han prestera i rrera sitt
iir'. Om cläremot en gatsopare förs'mmar sitt arbete. kan han
aldrig förorsaka skador. som intc en annan gatsopare kan er_
sätta genom en arbetskvantitet motsvarancre det som försummats.
De båda subjektivt fuiistä'cligt iikartade e.kla sociala arbetena
kan åtskiljas genom konstaterandet, att ban'aktens arbete har
en mycket större "virtuell" (skenbar) potens än gatsoparens, vars
potens står nära noilpunkten. (I vissa fall däremot han också
detta arbete ha en viss 'irtuell potens 

- 
mecl hänsyn till h5,-

gieniska eventualiteter.)
arbetets 

'irtuella potens är från sociologisk stå'dpunkt ett
mycket viktigt karaktäristikum for ifråsavarancle arbete. Här
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må blott så mycket korrstateras, att den'a virtueila potens u t e-
slutande är en av samhället skapad ocir bestämd egenskap
hos arbetetl som vid det sociaia värderandet a' ifrågavarande
arbete icke får tillgodoskrivas dem som utför d.etta arbete. Htigst
i't'essant är exempelvis en jämförelse ifråga om den virtuella
potensen mella' c1e olika'erksamhetshategoriernas totalarbete.
En banvakt t. ex. arbetar utan tvivel med m;,cket större virtuell
potens ä' en holgruvarbetarc, men kolgruvarbetarnas totalar-
bete äger clocl< e' mycket större virtuell potens än banvakternas
totalarbete, t)' o* alla kolgruvarbetare nedlägger arbetet, så är
tlär'med inte bara kolproduktio'en i'ställd 'tan också alla på
eldning med kol basera,ile industrier.

Med denna klassificerilg {rån ståndpunkten av social vär-
clesättning ä.r den f'Ilständiga anal-vss11 av ,ile .mänskriga arbe-
ie'a' genom vilken analys alla siag ar- mänsklig arbetsförmåga
kunile skarpt skiljas kvalitativt. och kvantitativt rätt mätas, än-
tuu på iångt när ej uppnådd. I)och tror jag mig ha angett den
riktiga metoden för ett objektivt värclesättanile av vilket sour
helsi; mä'skiigt arbete. och ilet är ju frågan om ett relativt mä-
tande. som ej vore "en bakom producenternas ryggar sig utveck-
ia'de process" ntan ett helt enkelt och i många fall ej brott
kvalitativt utan också i siffror genomförbart matematist t f,ir-
fara'cle. liesultatet av alla de här uppräknacle arbetskategorier-
na kan nämlige' 

'ttryckas meii titlhjälp av det enkra sociara ar-
betets arbetsenheter, alla dessa arbeten kan man t. o. m. upp-
fatta sorn enkla sociala a,rbete'. som endast skiljer sig åt ifråga
om storleken av sin sociala exponent. Ty r"esultatet av vilken
som helst katcgoris arbeten utryckes, om man beräknar samhäl-
lets totala receptionsförmåga beträffande densamma, alltid i en-
heter ar. cnkelt socialt arbete. Detta gäller inte bara sådana ut-
präglade exempel på multisocialt arbete som dct nyss nämnda
arbetet som fc;rbättrade svarvarens verktyg, utan också på inrc_
ekonomiska eller beständiga blivna negativa resultat av varje
minsta fö^'altnings-. organisations- eller driftuppehålIantJ.e ar-
bcte.

Denna gång vitl iag inte ingå på en utförlig aualys av det
förhållande, vari dessa kategorier ifråga om samhällelig bety-
deise står till varann. jag viti bara ytterligare med tillhjäp av
några exempel påvisa, att med ,clenna analytiska metod kan man
finna platsen för varie slag av arbete och den ba.sis, på r,ilke'

315
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rletta låter stäl]a sig i värc1eförhå]laurlc till t'lt ,rnclr:a. Så itrcste-
rax exelnpeh'is iien vetenskapiigr: foi"sliaren t:l1crl -"r.,ciologen. som

upptäcker och publicerar vissa. hittills oliäirrla sanninga,r. mrilti-
socialt arbete. t.v ilct resultat han mt-'tl sit1, r'rr garig ltil alla ut-
fördn arbete uppnåit han errYar (fastän dc llle-.ta lole oclugliga

att själva åstac[]<ommr1 samrrra resriltat), utnn viclare ar'bcl e 1;ill-

goclogöra -.ig. Den praktishe poiitiliern exemilr:lvis plestorar'. då

han sarnrretsgrant ltiiigör sitt värr'. ett inrc-elionomisht ellel åt-

minstonc equitnanent arbete. sonr lätt }<an ägii, en negaliv potens.

Dock kait också en politiker, ritföra mriltisocialt arbete. om lrans

verk-qamllet r,'isar anclra ltolli drras viig i politislit hiirrscende.

[\'.
Kategoriseranrlet al arbetena pa sätt sonr ovtlll lijr oss inte

bala, närrnrrre derl klara insikten i tlet -.ociaia arbetets natur
utan erbjuder ochså en mycliet iryttig metorl för unclersökning

av hela samhällets utveckling och utvecklingen av cle mest olik-
artade aktuella sociala probleni. Så kan exempelvis alla de mot-

argument. -qom inte bara clen borgeriiga utan ocl<så cleir fiir-
doms{ria rteienskapliga kritiketi presl,erar rnot Marx' r'årde- och

exploateringsteori mycket satnvetsgrant samman;tällda i
Böhm-Barverks Kapital och kapitalränta - 

och mot vill<a clen

sociala vetenskapen hittills enclast fiirsvalatle sig mycket svagt'
kan aIIa clessa motargument lätt kullkastas, om de ovan diffe-
rentieracle arbetsbegreppen införes i Marx' folkhushållningslåra.
På detta kan jag naturligtr.'is inte ingå inom rlet begränsacle ut-
r:ymmet för denna uppsats. desto minche som jag håller en re-

vision av hela sociologiens komplex från s;tnpunkten av c1e ovan

faststallcla enskilda sociala arbetskategoriernas roll och betydelsc
för nödvänclig. vilket skulle föra till en utomorilentlig förenk-
ling i förklalingeir av många kompliceraclc företeelser och ävcn

till ittrståelse lcir och J.ösning nv talrika stridiga problem.

T stället lör att företa en sådan bredare och cljupare under-

sökning r,ill ,jag enclast rned några exempel påvisa, i vilken
grad r:ir dylik kiassificering av arbetet också j konkreta prak-

tiska frågor unclerlättar dlen riktiga orienter:ingen. Så likvid"eras

t. ex. där'igeirom hela tjånsternannaf rågan som en {råga

om motsättnins mellan andligt oeh fysiskt arbete. T]' 1lrån stånd-
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punkten ay social värdesättning tillhör alla, som utför enkelt so-
ciait arbete. samma kategori. T), en,rar av dessa arbetare utför
endast det honom tillhornma'de arbetet och resultatet av detta
betyder för de ör.riga med.lemmarna av samhäliet eller {ör en del
a' dem iutet uta' arbcte fiin'ärvat plus i arbetsredultatet eller
arbetsbespari'ge'. r)et är' inte tjänstemän och kroppsarbetare
man ska skilja åt utan shiljas bör arbetare som utför allmänt
cnkelt socialt arbete och arbetare som genom sitt inre-ekonomiska
elier multisociala arbete 

'1om sin egen i'clividuella arbetspre-
station ger samhällel ärrnn ett risst plus a' utan arbete {rjrvär-
tal arbctsresultat.

Även de stridiga frågor'. som uppkommer beträffande paten-
tens förklarancle sonr allmäl egeudom, förenklas i hr;g gracl ge-

. nom en clJ,lik kategoriseri'g av arbetet. Den kapitalistiska rätts-
uppfattni'ge' betraktar enclast de multisociala arbetena som läm-
pade fcir patentering. säkerstäIler blott 

- åtminstone på pappe-
ret 

- 
åt clc arbetare, som producerar sådant arbete, råtten till

deras arbetes re-qultat. De lagar som rör patent använd.er visser-
ligen inte ordet mnltisocial. urcn de bestämmelser som rör ar-
beten a-,. patentnatur gälier. dock klart och tydligt endast om ar-
bete' av clet slaget. r.orn de* kapitalistiska produktio'en kun-
de clen }<apitalististrre ägaren t. o. m. efter legal uppfattning be-
hålla fOr sig resultatet a' såiia'a arbeten. IIan betalade bara
rlet 1,ill rcsultatet förancle första arbetet; arbetsresultatet självt,

'ars i e'kelt arbete uttryckta hvantitet är fullständigt oberoende
av clet clärpå. ncdiagda arbetet och mestadels många gånger så
stort. tog hal utan varje rekompensatiorr i besittning. \rilken
roll clenna expropriation a\i clet inre-ekonomiska arbetet spelade
för: profitens upptrrornst ocir i utrrecklingen av hela den kapita-
listiska samhällsor.diringen. clet sknlle betydligt ör.erskrida denna
uppsats' omfting att unclersöka. I)enna fråga måste emellertid
vicl tillfälle beha'cllas. Här skn endast konstateras. att enligt
clen kornmturistiska 

'ppfatt*ingen, som i.enlighet med sina kul-
turella rnål måste sträva till att varje människa bemödar' sig
att prestera arbeten ar. allt större social potens, skulle de inre-
eko.omisha a,r'betena rekornpe'seras på samma sätt som de multi-
sociala. Pateritskvcldet bör alltså (från synpunkten: samhällets
rekompe'satio' åt a'betare som presterar sådant arbete) utvidgas
til] clem som utför: inreeko'omiskt arbete såväl som till dem
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soill utför muitisocialt. Detta förekomrner ochså i 
'yska och un-

gerska rådsrepublikernas frilordningar our uppfinningar.
Slutligen må här pekas på ännu en omstänclighet. Iln klas_

si{icering av arbetena, sådan jag här föreslagit, betyder också
utan tvivel'en viss kategorisering och inclelning i hlasser av
sjalva ile människor som förrättar dessa arbeten. om ilessa
arbeten från stånd.punkte' av socialt värclesättande stälies i
ett visst hierarkiskt {örhållancle tiil varanni så grupper.as
clärigenom utan tvivel i viss mårr också de män'iskor. .o-
utför ile,ssa arbeten, i en lik'ande orclning. Mo' cn sådan
på arbetets grund företagen klassificering av miinniskorna
skiljer sig väsentligt från varje föregåencle krassinclel'ing. En-
kannerligen dari. att de'na klassindelning fastsiår en på män-
niskornas sociala värde grundad rangorclning, om man i allmän.
het hålier för socialt värclefullare de arbetare, som skänker sam-.
hället en större kvantitet nyttigt arbetsresurtat. nock är detta
samtidigt en rangordning efter människornas naturliga begåv.

'ing, deras växt utöver det me,delmåttiga. Ty det enkla sociara
arbetet är genomsnittsmänniskans och man kan approximativt
påstå, att ju högre ett arbetes sociala potens är, clesto mer må_
ste ilen som presterar dct stå över genomsnittet ifråga om be_
gåvning. Detta är den encla klassindelning, d.en enda rangoril_
ning, som är rättmätig även i ett kommunistiskt samhälle- Ty
iust det kommunistiska samhället måste strä.va efter att män-
niskorna skiljer sig åt enilast genom sin begåvning
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ETT
Av C.

PARLAMENT

Frassocjalisterl på r,aldagen och - alla ile, a.nilra da.garrra.

Ii' tecl<'ing i r:' huvuclstar.lstidni'gs sö'cing-sbilaga a' ett
andra hamma.ens nattplerr'm frarnåt morg''sicla' har si'it
mig uppslaget till tl,'una arlikel. Talmannerr slnmrar. på vän_
stra ögat. och kl*bba' kryper illrå' ho'o'r. E' r,nktmästare
liar sj'nkit ihop 

'ic1 e' clörr dåsa'ile som kr,rhstöte' på axel
Kulles tavla: "Skolrå.dssammanträde". I si'a bänkar. intagn cle
heilervärda leclamöterna de mäst unclerliga ståillningar. Man'en
i talarstolen clrömmer ett tal {ii' clrrimmare. Mecl ctt par tim-
mars nrellanrum viir'].ier *rr iot.r'iugssigrral lolliet. rrlrirlda. Det
l<allas {ör att vaka, iiver nationens tr1,gg}ret ocli r,-älfäril.

En parlamentarism i avsomnancle r,islrar crt elal< rrist på läk-
taren. En annan frågar om cj en dJ:lili pleninat.t ett fysiskt
hinder säIlar sig till clen 

'ormala ps.v-kiska impote'se' för ilessa
230 män att skaffa sig nödig insiht oc.h bilcla -rig r:n me'i'g
i ile hu'clratais olikartacle äronder. so* störta necr på kamma-
rens borcl. netta slags parlnmentarism lräter sr'trigen sig sjä,1v.

TRÖTTKÖNT
N. CARLESON
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Seclan början ar. rnaj låt oss

clen brokiga mängclen av clebatter

förstika ge en.ör'erblich över

och beslut.

I'örst tullfrågorna. Dc ar- flcra orsaker år lrån år sväliantle

statsbuclgeteltta hlär,a extra åtgärcler 1lör att gå ihop. En mo-

därn stat är i regelu ctt ilstitut 1lör ständig skul'dsåttni.ng. Där-

lör spcla {inansmotiven er1 stor roll vicl ile indirekta, pålagor-

nas utskiftning. De äro rlen ilt'ra gödseln llitr: clen magra skör-

clen på statetrs åkrar.

I aprii hojcles tuliarne på smiir, spannmå1 och mjöl till för-

mån för c1c stora och medelstora jordägarne. Som vanligt gjor-

de clå indlustrien ansprrih på en gelLgåva. Pr,ovisoriskt tullskl'dtl
åt eu rad av stora inclustrigrcirar: krävilc 30 proc. höjning av

värcletullarua och l't;rclubltling av r.ikt- och strtc.ketullarna. All
tul1 avser .jn atl Ilramlrrirrga e1,t korrstlat ltrisLägc. där mellan-

giften ltr:talas ar- ltirltrulrarrre. I-acl r'ille rnarl då virina från

företagaresynpunlit? .llär har anförts sänlrning av prorluk-

tionskoslnadertla till nivå mecl utlandets prorluktionskostnader

fr;r att motstå utlänclsh koDlrri.-r'ens. I)enna sänkning shulle

är'eir dtabba arberl;sliinerna. som reclan kra{tigt rednceras. Men

höjas varupr.iserna mecl tillhjä1p aI tullarna. sii måste arbetarna

tvinga jnclustrill ritt åter hr)ja liiuerna.. om cj ileras levnailssta'n'

clarcl slrall fullstäniligt unclergrävas. Penningens liöphralt ökas

varaktigt enclasl, genom en l<ralf ig varuproduktion för hemma-

markuaden. vilkelr i sin olrliring kt:är'er ollijrsvagad kopkraft
hos massornii a\r fcirbr:ukare. sålocles en lönepolitih. som stär-

ker höpktalter. Det hatle varjt ijnskligt om i riksclagens I'rrll-

tlebatter just framhål Lits tl0t rrär'a sanibanclct rtrcllan minimi-
standard, minimiliin. och c.lc på prisbiiclniirge[ irrverkaude l]ör-

äniLringarna ar. tullsalscr-lra. Tager man Yiclare i betraktanr'le

vår export. Jltir vill<et r,åra lcilande iniltslriel arlreta. kan cn

förcl-vring gel]om tullarna av albetslira.lllens lcvnaclskosi;naclcr.

nrirrsl<a rloss,, i116[uslri't's tt1silil,'r'|å lrämmirn,ll tnnrlitradet'.,\r'''tr
utomlancls stiga, procluktiorrsitus.lnaderla; lalrilia arrlletsavbrol,t

minsha erxportciverskotten c1ämte. men länc1crna, liunna iclre helicr
iiter herruetiskt a,vstängii sig från varantlra såsom uniklr hriget.
Hos varandra, rnåste cle placera sina exportör,er'sl<ott och ilc sträva
clärefter. mel straffit varauch:a rnccl repressalier lör resandct iiv
oöverstigliga tullmural. När' man clär{ör i remissclebattcn tim

frr-lipropositionen talaclc r,itt och brett - 
lrån hög-ersocialistiskt
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frihanclelshåll om "regleri'g ocrr kontroll" så där i allmänhct,
från regeringsbä'ken om hur '1clet ruskar i vår gamla stolta in-
clustribyggnad". om tulskydd 

- rnot arbetslösheten. om tular-
ras vär'de och roll jämte rönenedpressni'garna som återstälrare
a'v su'dare ekonomiska {rirhållanden, så må,ste man förvå'as
över hur ytligt cressa förhållande' undersökas och bedömas.
"Regleri'g och kontrol' kan icke forlikas meil en bolagskapi-
talism'_som självrådigl, vill reglera mecl regering och tiura.*
som iycliga reclskap och uta' hänsy' tili hela .u*hau.t. Reda'
importspek'lationen hämmar f. ci. verkan ar. de marknadsrestrik-
tiva tullåtgärderna.

Yar"t lands pro'duktion ocli rrandel är ett stl-cke av r,ärlds-
ekonomin och kan leva och r,äxa endast inom och med crenna.
Efterkrigsåre' med sin fortsatta straffisolering har klart be-
krä{tat :cletta. Gräns,erna måste öppnas for en "reglering och
I<ontroll". som med säker statistirr.over produktion och beh'v
anvisar var nation en naturlig procluktion och ett naturrigt 

't-byte' Grä'nserna få däremot icke stängas rnedels en "reglering
och kontroll". som medför ömsesiclig obehövlig prisuppskätning
ocfu i onörlar ökar ]<ostnadern. ,tan motsr.u"urrde procruktionsre-
sultat. om vi fr)r vår hanriersbala's ocli vår uflandska kredit
äro i första rummet hånvisade tiri vår.t exportör,erskotts avsätt-

'ing och vår imports forbilliga'cre. så är det rentar. ekonomisk
galenskap att utmana andra lä'crer tirr r.estriktioner gentemot()ss. Tyr'ä* befinner sig all 'borgerlig 

ekonomipolitik allestä-
tles i samma återvändsgränd. problemet kan slufligen endast
lösas mec'lels e' fullständig revohrtio' i alla statcrs tull- han-
dels- och traktatsystem d. v. s. clet ka' icke rösas utan att draga
mecl sig en internationell samhäliskontroll över arbete och ut-
byte. som i sin ord'ing förutsätter kapitaristernas avskriv'ing.

Av tullskydd har arbetarlilassen i sin helhet följakt_
iigen ej clet minsta intresse "Dumping" gör tulrmurarna ilru-
soriska. varför är "dumping'i möjlig? svar: underbetard ar-
betskraft, kanske även mer effektiva maskiner i r<onkurrensen.
Där möta vi då åter det ovan berörda. stora problemet. Ar_
betsbristens o'cla kan en.last unda'röjas darigenom att arbetar-
na över gränserna byta direkt det av dem regrerade arbetets
avkastning och därigenom utjämna tiligång och efterfrågan på
arbete, som måste bringas i samklang mecl tillgång på ;-ch be_
hov ar. varor.



oÖo
1921

Riksdagen avslog inclustrituilarna,s höjning. Dagen däref_
ter måste den sluka finanstullar upp tilI 800 procents höjning,
ge staten 13 miljoner och mellanhänderna B0 miljoner. Bor_
gerlig statshushållning och förvalt'ing av samhällsi'tressen gå-
vo sig clär ett bet;rg, som man blott skulle önska, att alla ar_
betare kunde iäsa och tycla så, att det for alitiii bleve en griins
satt för'dylika hasardspel .

arbetslosheten. som här' ovan berör1;s, återkomma 
'i tirl

iängre lram.
På författningst_rmråclet har b11,gsamt sk;rmtat en nyhel,,

nämligen kons'ltati't re{erendurn, skjutet fram på {örb'dsnyk-
terhetens brödspade. Sålunda, begränsad till en detatj i parti-
programmen irrympfs folhomröstningen, som eljes i sig är en
stor fråga för formal-demokrati', ilrop tilr nastan ingenti"ng. Det
stannaile viil konsultativt refere'dum, nästan ett nonsens. då
clet {örutsättet, atL majoritel, för' c' r,jss rösning reclan fö'rt {in-
nes i riksdagen. rritiativ och decisivt referendum beteckna clår_
emot ilen yttersta radikala konsekvensen av borgerlig dremo-
kratis "foikmäkt". så radikal som att upptaga ett f-ullt"utbirclat
folkomröstningsinstitut blir ardrig svensk "demokrati,, 

- 
4.5r-till ar den alltför hårt hop''xen mdcr sin egenartade parramen-

tarism.
Iridare må i förbigående omnämnas försöket att öka rlen

militära övningstide n tirl 22b dagar. Det var ju "radikal i,, att
yrka endast 165 eller 180 clagarr Darvid irlev det ju även till
sist' Med avslaget, som medförde en officerskrigsministers av-
gång, ha kanshe högersociaristerna skaffat .ig Jt Jitet paracr-
nummer till valen" eh'r' det ej kan förnekas, att rcvasi-antimi-
litarism eller prutnings-pacifism knappt rä.gre kan påräkna ett
så framskjutet rum i vänsteragitation som förr.

Dödsstra l'fet har avsl<arfats 
- en mogerr frukt av e, i

långliga tider liearbetacl opinion. Denna gärd åt rrumanitet svär
egentligen mot efterkrigstidens brutalitet. Frågan har även sitt
sambancl meil revolution och kontrarevolution, med ett inbörcles-
krigs repressa liemetodcr. r)on na straf lorm reserverades åt kr.igs-
rättskipningen i l<rigstid. Militaristiska synpunkter där rirr-
som i fråga om clen bet;,fla,ncle återstoden av vår väpning, vars
bibehållande lörfäl(tades a'lcrigsmirristern mecl nrr pi kan.-t 

"r.in-ran om en passus i ett Brantings l-majtal, där clenne kontrare-
volutionär varnade för ryskt hot mot ranilstaterna,. -n,arnadc trots
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{reden, beg;,-iurancle handeisfiirbindeiser etc. Det var även Eng-
berg. som allt oftarc beträcler posten som socialclemokratins tam-
burmajor. förbehållet att kämpa för- rlet militära c,lisciplindods-
straffets bevaranele; antagligen betraktar han cIå även numera
mecl något bliclare ögon "clen rvsl<a telrorn"?

Iln påminnelse om r-åpnat rer.olutions- och arbetare{örsvar
i sin trrtshillnatl {råir borgerligt-irationalistisht "fosterlanclsför-
svar" {inEo r-i i clebatten om anslaget tili den frivilliga skytte-
rörelsen. 18f10-talets "skarpskyttar" representeracle ju ett nu
{örbichnat .unclerkiass{örsvar mot clen ticlens aclclsreaktion.. Nu
s1.odo liberalerna clelacle i fråga om anslaget. I[ögersocialister-
na r:ijstacle emot av \rapentekniska -ql<äl. därför att geväret i nu-
ticlens kri.g spelar en .jämfiirelsevis unclerorclnacl roil. Artille-
riet är avgöra,ncle. "Enval ett gevär på väggen" 

- iienna dle-

ras gamla paroll biir fiil'iaktligen änclras t jll : "\'ar'1 l<varter en
krr rrorr på galrleril"

Älanclstvisten. omhänclertageu av eu gerrtcmot vitfiirnarna
s1,-mpatisk ententepaci{ism. har l<unnat hållas utanlör riksda-
gens förhandlingar. och nu är ilen "löst" nncler jämmer och kvi-
clan hos aila rle tre i "patriotism" och rökelse för "självbestäm-
ningsrätt" lrirenacle stora partierna.

På clet sociala {ältet ha clessa riksdagslörhancllingar diiremot
erbiuclit ett och annat av intresse. TullgräI. valutahiv, ilrifts-
minskning och Lönenedpressningar bilda ra,rnen kring c-lem.

En c'lunkel och egenclomlig roll ha högersocialister spelat vid
ett par tillfallen. clå det gällt att omvärna arbetarintlessen. ]{är
Stockholms arbetslöshetskommitt6 ville säni<a nöclhjälpslönen
från kr. 1:30 till 1 kr.. uniierlät arbetarerepresentanten B. A.
Wiberg att reservera sig. Hans exempel har- följts inom sta-
teris arbetslöshetsl<ommission. 136 miljoner i arbetslc;shetshjälp
fann clen beb.ör'liga. Regeringspropositionen prutacle till 2611,

miljon. Irastärr clen officiella arbetslöshetssiffran är 60,000,
mcn säherligen iiver hundratusen gå arbetslösa, beräknailes an-
slaget kunna räeha endast åt 30,000. Var arbetarerepresentan-
terna, hållit till är ett clunkelt )<apitel. Emeilertid höriles ej av
någon reservation mot avsil<ten att från unclersi,öil utestänga i
I<onllihter indragna arbetare: byggnacls- och grovarbetare ville
man giva, jordbruksarbete på trakter. clär jorclbruksarbetare sto-
clo i honflihl,. således strejkbr)'teriarbete. Om borgarprL.ss gor-

323
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mat över en sådan solidaritetelrs m otvilja hos arbetsl<r.aft rnot
dylikt arb'ete, så bevisar clel, ondast iirryo. hur frig-a clen lart sig
forstå den organiseraile rruticlsarbetarcns känslor och uppfattning
a.v sina plikter mot sin egen irlass. Tnclireht är dcnna, omclömcs-
lirist en verlra,n a,r' lilieral-socialistisk pa,rlir,me'ta.l.isk sam'cr-
kan. som låtit borgarpartier inbilia sig a1,t på, alla olnråclen går,
det an att l'å uclcltr att r'a,ra jämnt.

Samticligl, mcd derrna enorma :rrbe1;sblisi, avlägga r,åra, lag-
stiftare 91äusaudr: vii tnesbijrcl om sirr socialpolitiska hortsynt-
het i attachcrna mot arbctstidslagcn. Albctsgivir,r.cliögern ha,r
funnit det hrllcicliga n1;tlr.ckct 1'ör sina intentioner i \.orr)rriping-s-
1'abrihanten Wahrcns .rnotion om 56 timmars a,rbctsvecka, och i

ariloppet för hcla lagens upphär,ande. Bctecknander lair rår social-
politisktr, e{1,erbliven}ret och inbrvtarrclc. rea,ktion är rlot llaktuni
a,tt eir recla.n fr'ån början bristfä1lig. mecl unclantng genomsållacI
l:igstiftning enclast lrurrna,t räclclas genom låirgt gå*ntl,, r,ftergi l'-
ter åt kapitalisl,iskl, exploateringsbegåir. som [i]rviil morrade ör,,er
otillräcklig utsträckning av ör'r:rticlsarbetet. I stä11e1, lör a,tl,

bevisa sin hapacitet som produi<tionsleclare genom att fiirnul'-
tigt orclua arbetet endast rasa kapitalistelna mo1; t,rr pr,ovis,rrisl<
lag, som nu mecl liberal hjälp och elter lJddns lovorcl över "bc-
tydli* uppmjul<ning" samt merd a,r'visa,rrc'le av \\rn,shington-kon-
vcntionens clr,a år giltigrr begr,älsning a,r, ilen inclustriclla, ar-
betstiden för'antllats till en t'asa, 

^-,, 
sk,vcldsJagsiilil,ning. Hart-

verkct ställcs utanfiir lagen. unilanta,gerr utsl,räokas 1,ill -skiije-
stä11cn, hotell och rersl,aurangcr. arbetsråc1ei, {'år rätt att vicl sä,
songarbcte tänia arbetstidens förclt'r1ning. f,ägg så därtill Fijr-
stå hammarens skriverlsc om åtgärcler. not "samhällsllariiga strcj-
lier". varvicl Gustaf Mr;ller clel<larr:racl: sin pr.iircilrir.lla arrslutning.
och det gocla uppsåtet att mecl siirshilcla albetsavtal hlavbinda iortl-
bruksarbeta och man får en draslisk Lild av ''socialrc-

form" i 1921 års Sr-erge. Sårlana steg bahåt tagas clärjämte uu-
der fortgåencle lörresänknirrgar åuda till mer än 30 procent. 

-cletta vid inträdancle prissl,agnation och mecl bibehålla,nde sam-
ticligt mecl clriftsminshning och avshedanclen ]ikväl av den un-
cler krigsåren oproportionerligt riirad.e ailministrationspersonalen.
Det är slutligen eu skärancle relief lill ett sådant tillstånd att
ett f. cl. högersocialistiskt statsråcl Bernhard Eriksson bär arr-
svaret för den icungliga kungörelse om grunderna frjr arbetsiris-
hetsunclerstörl, som kr"äver "p1ikt a.tl, rirottaga allt arbcte" --

F
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även blockerat? ltrn bluncler : men risk:r,bcl nog, ty statens
kommission har fOlil hon,rm... och Soc. Dem. teg {Orlägetl

SigiJlet uncler tlcssl uppeubara reaktionst'eirdenser sätter
slutligcn err socialminister Elmqvists ijverantviuclancle av arl'rets-
losa åt polisens tillämpning av lösclrivcristadgan och orilnings-
mahterrs skancla,lösa och sensationclla, hlamptramp på as5rl1äffst
i utvisningett av den "farligc". hiärtarrs oshl.lclige hinduiske af-
färsrnanncn och sist, men cj minst iclen hopkokacle förräc1cri-
s'lppa n mol rl. l:rrrrlsl'llJ<tiga lirrrrurrra.

Så ser clet ri1, r'irl triiskeln till ,,.nletn. som hr. Itrngberg vill kom-
promiss-ilirigcra, uncler stirranclc på ett "piirlamcntarislrt l<raft-
parallelogram för praktiskt relormarbete",.uncler clet att "Da-
gens Nyhgter" hlagar ijver parlamentarisrnens avt],'nancle ocir
clen "icke rihtigt flisl<a sjä1en i frisk kropp". Så ser clet ut,
när vall<arnpanjen inlecles av clct stora arbetarparti, om vilket
sa,mrna auktoritel, r'ittnar, att "clet aiilrig hommcr a,tt torpcdera,
arken". att clet vis'serligcn ännu iokc är "fulll; utliilt" i tlen hilgre
liberalclemokratisha ma,gier]. nen ilock på gorl rig:r1t bli .,n gocl
och s:rmhällslyclig mec.lborgare, i ctre1, att det allt krafitigare upl-
suger och stärker kroppshyclclan mecl clc libcraia, "iclcernas" malt-
e x trak t.

Ucn lavla rv en parlamcnlarisk rrrttmösse-s{ earLCe. som vi
tecknat i början av denna artikel, är kanske ett omen för cle

kommanile valen. Sömirsjukan i nattplena är måhäncla smitto-
såm. Väijarna torcle efter så rnånga ramiadc illusioner om lag-
{abriksarbetets nytta och värcle vara tämligen motta,gliga fc;r
farsoten, som blott ett friskt luftclrag kan förjaga.
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LITTERATUR OCH REVOLUTION

I den i ett par nummer av Zimmerwaid clebatteladLe ftågan
cm konsten och revolutionen hal en ungersk konstuär L a j o s

(Luclvig) Tihan.vi. tillställt oss följande inl'ägg:

Proletariatet kan meilan clet lever i kamp och är utarmat
av lidanden ej uppta konstens eviga måI.

Konsten tillhor människan.

Den skapancl.e andens (konstnärels) oberoencle kunde aldrig
l-rrytas genom någon som helst kamp.

I revolutionstid trängs de begåvadles skara bredvicl de obe-

gåvaile parasiterna och uniler det den tjänar de n-1'a idöerna ut-

övar den en andlig masturbation' Detta må betyda en hjälpan-

de, påd.rivanile makt för. r'evolutionen. men proletariatets ironst

är det icke.

Allt vad den mänshliga anclen har sirapat ar- värde hommer

allticl att av proletariatet betrahtas som dess eget. Det anser

också de nyuppdykancie värclena som sig tillhtiriga, men de and-

Iiga krafternas striiler fortsätter endast pfl, ett områcle, dar icke

revolutionens huvudlmedel och huvud.ilrivkraft. hatet, utar:r lyff-
ningen spelar roll. Det att erkänna den andliga ör'erläg-

senheten, tävlan. kampen mot unclergången. Konstens revollrtio-

lering är: kampens skärpande. Konstens rer.olution är: erhän-

nanilet av den kamp' som föres ar' honstnäten onl verliet'

Skapandet är måinniskans seger.
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VETENSKAPEN
KLASSEN Av A

OCH ARBETAR.
BOCDANOV

- Proletariatets 
.uppgilter Oo#nrrnr,O" veteuskapen framgår avrless livsuppgil'ter i siort. När ciet atigg." arbetarklassen att ut-l'cira en det sociara rivets {uilstä"di;; omvälvning och att övertahela' l<lassamhälrets arv. så måste ä.r, o"i..a överta arvet efterhela-vetenskapen. d. v. s. samhaliets'arbetserfarenhet. Men närfår dlen tiltträda detta arv? N. cter ritrst cfter ertivringen 211r pro-cluktionsmecllens ma,teriella arr,?

om den gamr. vetensl<apen är. ett dc ör,re krassern:is rnnkt_
'rede 

1' så rnåste proretariatåt ge't emot ilerrno stä,a sin ve-'1 errskap' mäkrie rrog ail r,,rganisnr.rr mo,rr,rr liir rren rn'orrrtionäraka mpen.
Merr c.lel gäller. oj 

_blcrlt s'gern iir.r.r rla l.,rrra maktåga'nautan också framskapanclet av en'orcln.
sig {rån .r." ;;;i.. clen som "o- *ff: '".ä-;ffi:i::-;r-l*:
cluhtioners orga'iseringsmeiler. sn- i.t riir sig om en noggra,nn"elr modr olpll rrgaliisali.orr s,,m r ilnr prr {,rr I.loggra'rr or,h med_
'e{en L.r'.ril<nirg. _ rch crr sailirrr är.',i", .""åi,*,.U_'"r*r",satio'eir 

-' så måste den prorei;iira vete'skapen vära viiia merpreciserad och fuilkornrad tilr sina metoaer än kapitarismensirnarl<iska ordning, s.m i stort iir,orga'i.reracl. Denna vete'-skap måstc arbetarkrasr.r,, ,".1u' u*n r.rr att änclamårsenris1,.nålmedvetet och framgångsrikt foora utl,rjra sirr omlt-t ggnacl.Proletariatet måste u,t.å ."."tug" 
".t.rr.l";;,;'Lä uft."clen soriala revorutio'e' 

'1,a' tn.. 
".i f ci r densamma,. vi 'e'att arbe{,arklas_sen rrärmar sig cler _*tefwis. hungr.a,ncle söker jrrrn-skap och iive' eriivra,r clen. irot-q rle iu"a.'l**riroät ,r.,iiessa strävanden sali'ar cren rrlassm.är..,"" pranmässigheten: ar-heiarklass,,rr iillägnar sig ol.1a ;n,n ,t,,,, r.elorrsl<ap. som aun.i"lhöver: i cn hel del fali ,rn"l.u" a"r, L."frorgerliga'de. Och .ästanalltid lrostar den proletären för *r,.i... nijda och tid på gr'n4av den {iör proletären främmancle tanliegången i utläggningen.som fördunl<las g.enom clel;aijer och fackuttry-cir 

" '*."". "



Proleta,riatet behövel en proletärisk vetenskap. IJ. v. s. en

vetenskap, som är upptagen, frirståckl och utlagd från cless egen
klass-stånclpunkt och som kan leda utförandet av dess egna klass-
uppgifter; en vetensi<ap. som organiserar dess krafter: till kam-
pen, segern och det sociala iilealets förverkligancle.

Vacl en {rån proletärisk synpunkt förståtlcl vetenskap be-

tyiler, clet har {örst Marx visat beträ{fancle deu politiska eko-
lromin. samhällsveturskapetrra. Hrrl Mar-r utför'de .[örändringerr
i stånclpunkt inom clessa veten-qkaper har reilan lörklarats genom
jämförelseir merl astronomin: tre ocir ett lialvt århunclrade före
IVIarx levcle en anspråkslös astronorn. Nikolaus Kopernikus. Han
revolutionerade också sin vetensliap. . .

De gamla astronomerna hade visserligen iakttagit stjä.rn-
himmeln, stuclerat ljusklopparnas rörelser, sett clem vara uncler-
l<astade en iljup, planmässig. oemotsäglig lagbundenhet och be-

mödat sig g3 att finna och återgiva densahma. Men en sä11-

sam {örvirring uppstod. Planeterira går äu hastigare, än lång-
sammare melian stjärnorna. än svnes de vara oröliga, vänder om
och rijr sig sedan åter i samma riktiring, efter ett bestämt antal
månacler och clagar är' cle åter på clen gamla platsen och återtar
samma väg. Man måste ställa upp kompliceracle teorier. ltlr varje
planet cless särskilcla himmel o. s. v. Okiarheterna kvarstocl och

beräkningarna val ytterst kompliceraile.
Korpernikus greps ar- en tanke: kanske är clet hela så kom-

pJicerat och förvirrat. clärftir att li ser ,clet från jorclen? Men om
man nu änclrar s)rnkrets och {örsöker: 

- 
naturligtvis i tanken 

-betrakta ilet hela från solen? Och när han gjorde detta, visade
sig clet hela enlielt och klarl: planeterna och jorden bland dem
rör sig i cirhel neil solen som medelpunkt; tidigare förstoil man
clet ej, ty jorden hc;lls {ol or'ör'lig. och dess röreLso {örväxlade
man med planetelnas rörelser. Så uppstocl clen nya astronomin.
vilkeu förklaracle himmelens lir' {ör människorna,. Före Marx
unilersökte borgerliga vetenskapsmän sanhällslivet och betrak-
tacle det naturligtvis från ståntlpurrkten av sin egen ställning
inom samhället, från stånclpunkten av den klass. som jnte produ-
cerar utan betjänar sig av och utnyttjar anclras arbete. Men
allt låter sig ej överskåclas från d.enna plats och mycket visar
sig upp- och nedvänt; må,nga företeelser förvirras så, att de ej
går'att orclna.

Vail gjorcle Marx? Föränclrade ilenna ståndpunkt. Han såg
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Ga.plltz.

\'ägcu till sarnhiillsförråden.
( Li,bg1;i11,t..;

sailihället lrån -rtri.dp*riliter i1v alcrn sonr prod*c arbctar.-
hlassen. och ailt s;intes på a,nna,t sii,l,t. .Det lramgick. att just
dcnna stå'ilpunkt är samhålrt:ts .e'tr'm. solcn. av 'ilken mä*_
ruislrorn:rs. g1'upper.as o.h lirir,sser'as r.äg o.rr 

'iirerse är. ber:oencre.

. Marx \:ar ingerr arbctare. rnen ilocl< jlörmå,clclc han genorn
sil,t tänl<a'ncles lrrzrf't |riilstäncrigt tiilägrra -rig- ar.betar:ens s;,1 p5
1;i'gerr' c)ch ha'upptächtr'. att genor1 ilc.':r, liiiranclring av
ståndpunkter blc' nlla l<o'rt.rcr. n,lla 1'orr'cr. fiir s.mhällslivet
för':inclracle; k.a,fter i 1i*go. ,r,1r urrrl-,.,' 1,ill skee'det, l,ranrträd.er.,
som rrlch'ig li'n'^t -slrri,jas |rå'cL:, ga,rnr. s'up'')rle'; verk-
lighetc'. sil.'ningr:r. 1. o. r'. tlc-'t rre-qt sjär'kla'a. rnc,.t r.clra. rör-
änclral sig och blir o1'ta laht rnolsatt r:let gamla.

Ja, t. o. rn. tlet nrrrsi, sjiilrl.1or.,,. T1, r.acl liiln var* mer.a
själr'1<la'rt f ilr hapii;alist.*. än .tl, hrrrr fiicl.r arbetare'? Är ilc1,iritc ha,n, som ger arbetar.err sJ.-qse1sättring och i tlrtjänst? Ifcn
lör ar:beta'en iir clei; lika siälvkl.rt..tt clr.1, iir ha. som 1'öder ka-
pita,iiste'. och Marx har genom si' lära 'r' rnelr.ärclet be'isat,
att rle' första själr'ltlarhete' är ett misstag 

- riknancrc sorens
riirelse l*ing jbril:I1 

- rnell rlr:' tr*clra är' sanningen. Marx l'anrr.

'?t29
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att aila mäuniskomas tankal oc,h ]iäuslol itl airnollunda' aLlt

e{ter vilken klass cle tillhOr. c1. r-. s. r'illier ställnirig c1e intal i

priicluktiopel eller utalför den1a. Iltressela, vanorna. erfaren-

heterna. är sig oliira och clärmecl ä.veu slut-qatsclna. \rad. sorn

är förnuftigt {ör. en klass är vansinne för eD arlnan och tvärtorn;

Iad som är tätt. lagiigt och norlralt fiir clen ena lilassen. karr

vara orättvisa. ett maktör'ergrcpp för' clen anclra: r'acl som {r)r

den ena klassen är {rihet. är för clen andra slaverii clen ena

klassens ideal framkallar skräck och l'asa hos clen ancha'

Marx drog slutsatsen härav och sacle: Ilänuishans samhiil-

leiiga yaralde bestämne,r heules meilyetalilc. r:ller. rnecl andra

ord., det ekonomiska 1äget bestämmcr hennes ianltar. str'ävanclcn

och ideal. Detta val' den ide, lned vilken han föränclracle hela

den sociala vetenslcapen. På clen id6n grunclacle han sin stora lä,ra

otn klasskampel. get]om vilkeu samhällsutvecliliugen skrirler
{ram. Och hern har und.ersökt r'ägen för denna utr.echling och visat

vart tlen leder, r'ilken klass som har til1 uppgift att skapa d'en

nya organisationel av procllhtiouel. hurlclan clenna organisation

kommel att se ut och hur åen hommer att avsluta clels lclassiu-

deluingen och ilels den därav följande sekellånga hampen.

Marx var ingen arltetare. Meu hos arbetarlilassen fanu cle[r

store lärde stödet för sina tankar. synpuuktel som gav honom

rnöjligheten att skåcla nerl i r.erklighetens cljup. (*runiltanliel i

ilenna idd är arbetarproletariatcts sjålvrneth-etanc1e.

Marx nämncle uppgiftcrna. visade Yiigeir. sjäh. huncle hari

r,nilast till en rlel fullltorcla omvancllingell ay c1c vetenshaper han

sysselsatte sig rned. Anclra fortsatte ocir lortsätter detta arbctc

alltjämt: det veteuskairliga sliapnnclet är ctt hollekti\'l, arbcte;

ilen personiiga krafte1r och iless lir.sticl ri.r'liir inskränkt hur

snillrik en personlig[el ä1 ma varit' Också samlas stä1digt rrl'a

orfarenheter: så tir t. ex. nu för' ticleir n1'a fahta lleka'nta. om

tilka man på Marx' tid iute ägde en aning.
Hittills {Orsiggår r.etenskapens omvanclliilg oor'ganiselat,

planiöst. den ör'eriåte-s iil, clen cuskilclc och slumpen. En tero-

retiker framtråder merl en bok ellcr en artiliel. i r.ilheri ge*q er

ny teori ellcr ett n-vtt ljus i<astas över en racl ar. Iairta. I)e ör'-

riga teoretikerna tiger ihjä1 cletta eller ociiså offentliggör de

sin mening för eller mot. Allt sker på det mest "l'etenskapligal'

sätt, skrives på ett oförståeligt. lärt språ1i och blir en bokange-

tägenhet, till vilken arbetarna inte står. i något som hclst förhål-
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la'rle' Blott i eristaka farr 'år dem serrt omsider eil polemikens
eho allclelcs tillfeiligtvis och i de' vanliga ar. partihetså vanstalr_
da {orme,. Borga'rvärlden har sina vetenskapliga institutiorrer,
rtni'ersitet, akademior. lärda samf'nd 

-virka alla med lcoilekti'a
meclt'-l bcfordrar den borgerriga, vetenskape'. prore.aria,tet ägerej några såc1ana institutioner'. varje vcte'skaplig iaktl,agare
'råste meilgiva. att 

'nclcr dct sista dece'niet den populära vete'-
skapens 

'tveckli'g försiggått Iå'gsamniare än 
'tveckringen ar,

cle borgeriiga lärcles vete'sr<aper. och rä^,itl biir märrås, att
den proletära vetenskapens nietock:r måste clo.rr i och fiir sig varamer fullkom'ade' mer i'gåenc1c ocli r..retr-tl"rse'ur a ii' ta.nlre-gången hos ile borgerliga lärc1e.

._ Låt mig ta ett cxcmpel: I jamft;ranclc filologi. cl. r,. s. deirallmä'ria språkr,r:tenskape', fcirbrev 1änge lirorircmct om ordcl;sursprung olöst. Jrrån borgerlig synpunkt sett var problemet
även olös1igt, t' man ku'de ej tänha sig att o r cl e t var ett me-clel för det mä'sl<liga a'bete1;s organisering .ch att man här:
borde söka orclets lrrsprurg'. Den t1'st e rärde \'foirez. som ei hade
yåg'on gemenshap mecl arb.tarr.lassen. rr..l, ;;;;i., 

'.'*i 
*.rthoit sig över rlen gamla borgerliga vetenskapcn och löst denna{iråga. Ifan bevisade. att orclet framg.ått 

'r arbetsutropet. d. v. s.ur de ofrivilliga liucle' vid olilra, ansträ'g'ingu" i g.il.rsamt .t-ftirt arbete. vilha betech'a'clessa a'striin.qningar. Krart är.att 'den'a "arbe1,s"-ståndpunrrl, en gång använcr måste 
'tveckraoch omändra hela' vetelsriape' u* språLets 

'rsprung. Me' bor-ga^'äric1e's lärdc ft;rmådcle ei ulr,cckia, Noires' urb.t..i ha,'s a,ncra,.
oclr marristorrr har urrrr"r lr"ra tr.eltio år.rrorl ",,l.nri rniii a-i,",,
1e,rl'i ligga ubcal<1arl. Sår itl jag .unl lrar. leorirr , ir..,lLig",,-'on-
1räriqaro blarrd rlcnr man irrgerr sum rrtve.l<lal tlr.rr uid"rn.-

tr'ilologie. är c'sociar r-elerskap, me'r.i har understikt
aslr'orromiri. r'rr av,le mesl rripräglnrle nrlrrrr.plcrrskaper oclriircr'1r'ga1 oss om art rlass vrisen är r.err'1 arrreiso'galris",.n',,,ro.,,r-
turligtvis ej från borgerrig utan 1rrån arbetarprorJtariatets stån,cr-pu'kt. Tr- frå' proletärisJi sicia, sett föränc,lrar sig hela 

'ilägg-ningen och inclelningerr av erfarenheterna.
De proletära metocle'ra, kommer r,äl hnappast att kurr'a.ihta astro'omin 

'recl ctt r,äseniligt lyll materiar eller särskirtra
uppfinningar. {öre sin fullständiga seger lcommcr väl knappast
arbetarklassen att äga några egrra obs"r.rratorier. Och dock k,m_
mer vetenskapen till liela sin läggning. sin livsbetJrclelsc. si n
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r.ll i cleri sociala kampen ait bli irågot vii.sentligt anrial;. l)en
kommer att upphörrr atl va'a ck:t mcrlel. som rröjrle rle härskande
över arbetarklassen och so'r omärkbn.t tjllf't;rr.lr: )ro*r.geoisins lii-
gr:r rlc a! i<uirskapstijrsl ur i'li:n e:gna lilasscr lr.irrntr.äcla1cle ar-
bctaneprr:sentanterira. l)eir homncr att blj r,n del av clct tiir.-
rliupncle lrroieliira självnicilr,r:tandel . t'tt rncclcl til] {ijlcrrilg och
orgaDiscriDg lv arbt'tirrliitrsseris bii-qta, lrraiter och cltrr konirner
ati draga f ili sig de biitlr.. rretern-*ka pl jgt tänhanclc clcmentern
J'rä'n de anch'a liiasseririr. r.lerrent. som r,.j är'tiilfrr:c,lsstiillcla rned
clen 1r'iirr lillt isoltrarlr. ''r'elerrsl<apen liil vctenslraPens egerl

'kui1".
l)elsrr nr ma gii,iicr irndLa r,*teusl<ap.r'. vars ru'b.tsolgrrnis.r'an-

de viisen iinriu irterstår ntt upplrtrar.it or,h l<ornntentera.
TJen ruilstu f iiriindlingen liriiver clr' 1;r.airl,isk. r,ct.nsl<a,perua,

sorn trrlirrologi. irgronomi orrh anrlrl . I)r'r.as irrbel,sorganiserairclc
meni'g är'u1:an r,idare lrlar'. Merr den 1'.olctära tn11[g1 flil
därför'c.i ,fruiitbar i dessa hittiils'cirt teriniska veteushaper..
l)en laircie tr.l<iiikerr belralitar ar.be1,,sl<rafi,.' utilrån och e,i iili-
från. på e.lt r,isst ir'ståucl or'h .j siisom iiilhiirancle c1e'. I)ar{iir
unclgår honom och måste nrrilgii honolr rn.iingit f iirh111.,,.,rr,,,r mel-
lan arbetslir*lten,ch irrbr:tsmecllen. mcllan ar-bctskral'tr:ns levan-
iie och döda eie're't. så betral<tar 1. ex. en proletaliatcts lärdc
i'r:presentarrt r:ien i r'år' ticl så r'iktigu fråg:in om överför'ing a,v
hela företa.g lrå' e' prorl*l<tionsgren tiil en a.l1rla,]l eiler en a,rbe-
tares l'ör1'lvttrii'g 1'rå'r:tt arbete till ett."qt från cu helt
alnra,il r.rch mvcliet bredar,r. tel<li-qk gluirrl iirr r:n liackingenjör i
våra dagar iir i .rtåntl att giira. Dessutom måste rlen proletära,
bearbet'ingen och fattnirrge' i hiig gracl för.r:nklas och kia'gö-
ras. vilket inte behii's för en {ack'tbilclacl intellel<t,ell.

Och så måste deu proletära l<lass-ttr,nken utveckla. en om.
vandlande verksanhet inom vctenskapens a.lla. errnråclen.

i
.l

n

I
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Up{on Sinclair: Under rellgionens tächmaniel.
' r\'slöjar'e* ar- crricago-slakteriernas alla \.idrighet.,r.. \rildnrarke'störfattar'e. trör titl ilern som i'te varit rata ..'der kriget ocir krisen. på
sin tiil gripen ar- krigsyrarr och hatet ruot Tysklano. littet e'-sidiga ha.l<o'r 'hono'm att sluta l:orgfretr med chicago-slaktcrie'ras och rrera am*-rikanska a{fär'sr-ärldens magn.ater. slog han efter ent"erLte:s€gern ,irnJ,.. omoch har secia' dess årrigt kämpat för rer,.orulio'e'. om ii' i något inili-vid'ellt'bohärn'mäs*ig f,orm, J{an har rnecr ett hedrancre värkrigh"ers,sinne
ka'stat sig pai d'e. ena stor,, frågan ef,ter r1e' anclra: eftei: att i Ku'g Koiha gett en ohyg'giigt,snr'r skird.ing av den mocrärn. irmerikåuska kapi-talismeL,skr'er- han sin Jimml. tliggins. e1 ar- r-ärlclskrigets:bästir rböck,er,
om revolutionären I färt, derr bekräm'ra.de rl'*d'a präc.e*t. e' patriotshistoria - det bä,-qta litteratur'en hittilrs äge. av .skildririga. ar- den
r'e aktionära. t,rtiboisje'ikiska sidan, clen .1-rige' ör,er,satta båt"r, ur'an,erikanska prässen och The profit,s of religion _ pu svenska Und,erreligiorien's täckmautel - e' uppgöreise med de' sid,r ar- r.åri,r. dirgarsreaktion som går lnder religionens flagg.

D'enna sir bok rra,ilar upto.n si.ncrair "e' studie ar- tlet ö.r,e'.aturligafrån en ny synpunkt,,, .och ärre1 ,om ,ej synp,Lrnktel _ präst.r,äld.ets för_klaran'de ur ekonomisktr' orsaker - år så uir,l.lu* 
'y, är. ha',s skrift e.god jour,alistisk stuciie ör'er kyrkan. och ,särskilt kaioricismen. som d,esista tirtio'dena, gått så fruktansr,ärt fra'råt i det.,frial.-rr"".,r.*, rftd'en r'edair kan .sägas rra erövrat la'clet. "Det är .icke långre möjrigt attgöra uågonting *ta' katolikerna i Arnerika,', skriver sincrair. Nästageneration amerikariar,e kornrner att lrri katolsk. Kntoiska k'rlian ha. i

Upton Sinclair'.



1921

F.ör'c'nln Statenra 1ö,000 kyrkot', 1-1,000,000 anhälg:rre orii egondorl til1
,ctt värile av 1,000,000,000 dollar.s. Irör clenna cgendom Jrel,alar ilerr irgen
skatt! Katolska kaplaner på :rlla flottans ,båta.r. Staternas hligsta dom-
stol i fara att er'ör'ras ar. katohcismerr. Och denna, katolsk* kyrka iir: så

lieracl mecl storkapitirlet ,och iless lakej prässen, att ''tlel, i dag inte fiurr's
någon daglig tidning i någon stor arrcrikansli stad. som viigal a.rgripa
rlen kirtolska kyrkans ilkomstkål1or e11er f rildril lestliktiorrer f ör rlerL

ecklesiastika r.ärk-qamhetel"! (Kr-rrurner här'till ör.er:100,001j plotestal-
tiskr kyrkor i t'. >. A.: )

I 88 holta nrtililirr, 1örrnodligerr Iörst skrilu;r i titlrrirrgur', gör' 1örf.
en runclresa genom kyrliirns och r-iclskepelserrs h,isl,olir r.rch tless rru-
r-arrnrle geogra{i. rned silskiitL hiirrsyrr lill harrs eget,\rnelika. dä,r ju

- sorn Ha.nsun skrir-er i sin lörsla ibok - linns "nieget Ciud". Reli-
gionen i här.clr.uunerr ruening l<ar*ktäriscras förträffligt i inlerlnilgs-
kapitlet sorn "stcir-els1.ro1-rpslyltning", och,sri {öljer on rarl journalisti.skt
lätta rnerr lbland clrirpligt sirtir-islia uppsatser: Priistlögnel, Dcn ,stora

lruk1"an. Präsir'älctren. 'Slaktargudar. Den relig:r inkvisitioner. Heh-et'es-

tron, Kyrkans.iordstölrtrcr elc-. frirm ti11 r-rira rlrrgirrs religiösr ferornert.

,\{ycket undcrhir.llarrde år Sinclairs liapitel om tilir cle r-rlika ameri-
kanskti religionsrörelserna, alltfråu mortnonlsr.nerr till f. tl. bollsparkalen
Billy Sunda-y, Staternas osmakligaste oeh populära.sle sjäiafiskarre. ilrän
d.e helign "r'ullalna'' och "hopparna" till de å\nerr i Sr'ärgc bekrinta sko-

;ia.re sorrr pr.ofeterar i de egyptiska pyrir.rnidernas geo;metri. från meto-
disterna till Christian Scienca. Det r'ård,er en rasantlo konkurlens tnellan
sekter som vill kuitir.era och ta hancl orn miliionårssjäl.ar. Men iven
Iattiglolk har sinu, h.eibrägr1a,görare, som 1,. o. m. botar Jör ar,betslöshet
och örrerhuvutl - r'i iil ju i Anerika ooh i en amerikaniserad \lalrntons-
ticl - ger m),cke11 materiell ekonomisk framgåug. Om 'ntan tror biint!

Sinclair har eu utmärkt bild av kapitalisrnens samarbel;e m'ed kyr-
ka,n: en fransk landsktrps,.bik{ fr,åt liriget - en madortna mecl en kul-
spruta clolil under sei! Mecl bevis, klara tog Iör' r-alie ärlig nänniska,
avslöjas clet intima ,samarbetet mcllar kyrkan och liapitalet. hur den förra
alltjänrt försr-arnt clet senare,

Trots sinn stora förtjärlster ,gör' cmellertitl Under religiouets ttich-
manlcl (sorn inom parentes påpekat är 'slarvigt översatt och liorr'cktur-
1åst) iutryck av ungs'ocialistiskt guerillakrig i rreligionsfrågrrn. Fört.
ä,r raclikalt på det klara mecl b,edrä,gerief i ,stort men har äunu ej fått opp

ögonen ,[ör' oxempelvis humbugcri i l-rälsningsarm6rr. år' här i lroketr
ännu ej fri från sin ettente-r.iiulighet och h:u crr del artalkistiskt r-itt-
sr';i\.rrntlc Ir';rrnljtls-i,loOlogier: s,,rrt ;rl1 r i trto,l tirletr l<rr tr kunrlnt irll kOll-

trollera korneterna och stjärnsystemetl
Är ilte tirl'eu.srrart inrie för en,stor revolutioniir kortrnunistisk

errcviilopedi. utförd ar- Internationalens båista klafter och behancllancle
bl. rr. religiorrsl-riqlrr Ir'rrr 'l<lrrrt tetenskaplig rnlrxisl isk ".vrrl,urrkl ? I

doL irrlelrrlliunclll s:rmlr'lrolels leckpn. p.i rleL |r'irll;r grreri ll;rlilieelri

T. N,
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lDel törlräfiliga borgarsanhällef.
"Det år" inte nog att säga. att Marx och Bakunin har orätt, cle somönskar tr'pprätthåIla det harskandn 

"r.oro-i.t * systemet måste påvisadess överrägsenhet'" 
. 
-\{erl utgång"p""r.t-it,* clessa orci nu 

"o .io"g,".rigengelsk politiker skr:i'e' riri prgga eogJ.k" brodcr,organ ,rrre preb,si sitt junihäIte: För uärvirra"aJ"frgff .r' verkligen cle 
-som 

OnrLu, opp-rätthåtla ctet härska'tre ekon_omisku .yut**"t i;;;o;;;r"ä ,räå""r, ,,nu-visa cless övertågsenhet',. Lockoutei, ,"ia.., hiiktniiga; _ -lfiu 
S*-terade metoder va'rnerr konstitutionatiso.er, och clemokrati'. söker rätt-färdiga sig i en unclertryckt f.fu.*, Jgo; _ år. or.clning,err för dagen.B.evismeJoden är imponeranile, och taro"ri*. och Engrands ar.betare skautan tvivel hädanefier 

_ 
bli ör,ertygade om, trtt Nlarx och Bak,unin hadejel - aitdeles fer. -{r,betarrörerå;;-;"i';",, 

";d;;Å,i"iä,r,.,o*"-grunclval, att det existerar 'en intr'esse,mot.attrrirrg mellan kapital ocharbete, va.r en tom fr.as av Marx o"i, 
- 
.ut r.u'' va'je som hel,st för-ankring i fakta' Till vår skam, fortsäite, ,,a"t brotl,erorgan sin bita.ndeironi, erkänn,er rri, att vi låtit lura oss *v frare. som ,,arbetarklassens

historiska uppgift,,, ,,1öneslaveri,,, ,,po"t*tu"iotets frigörelse,, o. s. v., reto_riska bubtrlor som gjort oss blinda för tlet härskande systemets tydligaöverlägsenhet. M,en nu har. r,åra ögon åpprrut* och vi inser, att vår"historiska uppgift,' är 
-att -qtanna itrlnt Iräl,ima och svälta, när de visauppråtthålrarna al' clet 'rrär'skande ekÄornisr<a systemet ,stänger oss 

'te,eiler glatt och tacksamt ar.tjäna \,åra sex rnånatler. när ,cle stänger ossinne' N'u ska'i vända om från r'år viifarerse. vi kan inte-längreha på vårt samvete, att vår propaganda bårog att dölja det härskandeekonomiska systemets f',ta sk,onheiro" a""r, som clet förnåmligast gyn-nar' lli ämnar, i full lydnatl för gr.uvägarnas association, Sco'and yar.l(engelska polisens hur-uilkvarteri,"gtitii.k."industrifederationen 
och öv_riga. värderade organ för ilen demok.atist a r.egeringen, i framtiden ågnaoss åt studiet ar- Longfetows rrikter. e,sriimå-arkiter.t.r", t"io"itffia"a*_skötsel (teoretiskt) och 

'e' geometri. sariuno sysselsättningar passaross och ingen av dern trlstrar missnöje med det härskande ,ekonomiskasystemet' självklart sk. r..i helt a'svärja Marx, och det härskande eko-nomiska svstemet ko'mer rrttjämt att på salnma ståtiga sätt som rrit-tills fortsätta att piivis;r sin ör,erlägseniet!
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