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I n n e h å 11: Förbannelsens treeninghet. - Under lien. -'- Den lagliga humbugen. kismen.- Bland bönder och patroner. -.,. Följetong: Arbetiilös.

Anar-

Förbannelsens treenighet.
)' Öfverallt jäser det ibland proletärerna, deeg(:!nd01itslösa, sotn,' trä ..
lande, slita som hu~dar och som hundar jäktas: Hungerpiskans' snärtå.r'
drifva dem in i slafveriets tvångströja. På ena sidan, står J1öden på lur,
på den andra arbetets förbannelse. Ty arbetet är för ,stora' flertalet en
förbannelse 'i storkapitalismens samhälle. Eller rättare: arbetets törban ..
nelse är lik~ydig' med den förbannelse, som heter

privat eganderätt.
Utan medel att kunna lefva måste han eller hon, 'löneslafklassens
son, eller dotter, sälja sig till snart sagt hvilket arbete som hälst. Arbetet
blir på så vis en börda för de flesta af samhällets medlemmar. I följd
af den oförnuftiga och onaturligll samhällsordningen tvingas de nämligen)
till ett arbete, s6m de icke känna någon kallels~ för. ' Det är i den häftiga striden om mitt och ditt endast ett litet fåtal individer, som äru j tillfälle att kunna" få utvä~kla sina anl~g. De andra - flertalet -.:.. äro helt
och fullt insnörda i lönesystemets fjättrar, '. fängelsebojorna, ,den privata
eganderätten har smidit. Ett fåtal .someger rätt att' rikligt njuta aflifvets glädje, af kapitalistsamhällets välsignelser; medan' stora massan,
tyngd af slit och släp,. är som detta samhälles lastdjur dömd till ett hårdt,
glädjetomt lif. Häri kan ingen ändring ske förr än det lyckats de egen-,
'domslösa' att afskaffa, förgöra lönesystemet, den privata eganderätten.

*

*

*

Den privata eganderätten har en dräng:

religionen.
Det var statskyrkoprästerna, som arbetade med händer och fötter
för tullarnes införande, m. a. o: statskyrkoprästerna gjorde dräJ1gtjänst
åt jordmonopolet. Men å andra sidan ha frikyrkoprästerna agiterat för
frihandel, m. a. o; för det rörliga kapitalet, under demokratisk mask
gifvande tullarna skenet af den egentliga och värsta utsugaren; medan 'i
. själfva värket såväl frihandel som protektionism, i hvilken skepnad de
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än komma
protektionismen, i »skydd å.t det ,nationella "arbetet», frihandeln,i anklagelsen »brödfördyring» , - , ingenting ,annat äro än 'benäm~
ningarpå stridande kapitalistinträssen.'
',,', ' "
,.
,','
Nåväl, när vi i det ena som i det andra faUetse »själasötjare»
plädera, så är den enkla lösningen den, att bägge öfverklassparterna, frihandlare och protektionister, begagna präster och kolportörer, 'etiiir de"
veta att religionen, vidskepelsen, ämzu har makt öfver folket. Detta män~
skoslägtets plågoris, denna förbannelse, som i århundraden' triumferat med
sitt fördummelsegissel, måste bort, grusas, ödelåggas.

* * *

För att att fullborda treenigheten sluter sig stilenligt till de båda.,
nämda klassamhällets förbannelser,

äktenskapet.
Ett troget uttryck för den privata eganderätten (utsträckt äfven till
pärson ) betraktas, äktenskapet såsom en den betydelsefullaste af samhällets grundvalar. Att anfalla det är synd mot den helige and~, ett brott
som alla hycklare (med och utan fjättrar) äro så angelägna att fördöma.
Ruttenheten på det könsliga området är, så utbredd, så stor; att det rent
af blifvit en fara att röra därvid. Ett samhällets kräftsår, som mer och
mer fräter omkring sig. Hur det än lofordas, äktenskapet, h~r än dess,
familjeIifvets, lycka prisas, känna alla otaliga exempel på, hur engiftet
sammankopplar naturer som alldeles icke passa för hvarandra; att då bådas
lycka står på spel, fast hyckleriet håller det hela samman.
Grundat på den eländiga könsfördomen, kan äktenskapet.icke häller
lösgöra sig från sin tvillingsyster: prostitutionen. Hur än denna s~nare
fördömes, svärtas och förföljes, frodas den och tillväxer sida vid sida
med den heliga kopplarinstitutionen. Båda fräta på individernas lycka
och frihet, sprida gift och fördärf. K väfva »d~n djuriska instinkterb>;
i stället för att människans könsliga drift skulle vare till glädje och
l1jutning . . . . .
Den privata eganderätten, religionen, äktenskapet,' det är förbannelse,ns treenighet, mot hvilken Röd flagg, först och sist vill ,rikta sina skarpaste hugg.

under lien.
Det är skillna'n. Pä tal om det hvilandegrundlagsförslaget, »reaktionsanloppet mot stadsdemokratin» säsom Soc. Dem. uttrycker det,' menar ,nämda
tidning (fast den begripligtvis inte yttrar sig sä rätt fram), att om vära lagstiftare
skulle vara med om att hindra arbetarnes ledare att fä se sina käraste drömmar, att bli upptagna bland de »lagliga», förvärkligade, sH. skulle . yttermera
stora vattuflöden komma »pä deras kvarnar, hvilka redan icke alldeles utan
gehör (värkligen !) predika för massorna att de böra vända hela riksdagsvägen
ryggen». Ack, sH. enfaldigt! . Förstär man inte eIlar vz'll man inte 'förstH.,att
det för oss revolutionärer' är alldeles likgiltigt, ifall riksdagstillträdet ,ärlätt eller
svärt, att det helt simpelt gäller,att arbetarepartiet alldeles inte skall tanägQn
som helst befattning med den parlamenta1z'ska humbugen, som (för att citera en
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af d~ reformsökande) har> »till sin främsta uppgift att bota samhällsskador».
Att lappa på det nutida eländet, stoffera upp den gamla förbannelsen, därpå
går de reformsökandens diktan och traktan hufvudsakNgast. ut; för de re..volutionära är mälet fö'rst och främst;· i stället för privatkapitalistisk produktion och
konsumtion socialistisk. Se där bl. a. skillnaden.

.Taktik/rågan har nu en tid ganska lifligt debatterats bland hufvudstadens arbetare, om ocksä mötena. (ätminstone ~e sis~a) i frägan, tack vare 4e
ljusskygges ansträngningar q.tt tysta ned densamma, .ej varit sä talrikt belökta;'
I diskussionerna ha emellertid ett stort antal talare uppträdt, mänga fiir den
parlamentariska sträten, andrae emot. Och om äfven dessa senare hittlIIs utgjort
Öfvervägande flertalet, mä det dock icke tillmätas för stor betydels'e.. Fast nog
inser enhvar, att det är just detta förhällande" som kommit' de styrande att'
tänka pä att ta sina' »mätt 'och steg». Ty de ärna ju trumma ihop till ett
parti:- eller' distriktsmöte. Där en resolution klubbas fast" som. skär af alla
slags debatter. - Ni erinrar er mOtet i NicGea. Där trumfades Jesu gudotn-.
lighet igenom; se 'n var han gud . .. Men säg, kan nägon finna det värdigt
ett revolutionärt arbetarparti att gä i dessa storskojares spär och pä' så vis
stäfja det fria meningsutbytet?
'
Nästan lika ö/verallt. De revolutionära i Köpenhamn höllo i tisdags
möte med de arbetslöse. Gerson Trier serveradesocialdemokraten,folktingsmannen Holm ätskilliga bränQvarmafiskar, ty Holm hade velat ta· gadden ur
de arbe.tslösas adress till folketinget, och allt som biter ordentligt, är i sädana
herrars ögon »rätt och stötande». Dock ännu mer betecknande är, att danska
»Socialdemokraten, icke hade ens en notis om mötet, där de »pr0yede m,rend»,
blefvo sä illa ätgängna, medan »Politiken», venstertidning, hade ett längt utförligt
referat inne. Här i S~ockholm gör man ännu ätminstone notiser om obehagliga möten, som varit talrikt besökta trots saknaden af öflig förstasidspuffo för
.Mosebackemöten, - men kommer tid, kommer räd (partiräd).
Hu/vudet på spike1z, /ast' väl i misshugg. Svenska utrikesministern
tyckes vara misstänkligt smittad af anarkismen. ,Han säger i frägan om' trak-.
taten med utlandet angäende skiljedom: »Man bör icke pä förhand, binda sig
genom en i allmänna ordalag affattad traktat, som --'- när den skallanväri~as
kan blifva föremäl för afvikande förtolkningar». H vem ville till~ro en utrik(3sminister en sädan tanke klarhet. '
Fredsvännerna arbeta för skiljedom och traktater: H vad, i all vä,rl<;len
skall man med traktater att göra? Är oponionen för skiljedom, när oenighet
uppstär, så, menar -s i Fedtahez'men, väljer man skiljedom. Är opinionen'
för' krig, sä väljer man krig, ()ch traktaten blir endast ett ämbar olja mer pä'
elden.
Genom kamp till seger!

Eskilstuna har, hur arbetarestad den än är,'
varit snart sagt den säfligaste af Sverges mera betydande städer dä \ det gällt
arbetarries sanimanshrttning pä modärn, 'socialistisk grund. Fackföreningsrörelsen
har där till ytterlighet längsamt utväcklat sig. För den skull' är det sä mycket
mera glädjande, att den lilla trupp, som där länge och träget agiterat, nu änt.
ligen lyckats fä. till stånd en socialisti:sk organisation i Eskilstuna.

-
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Den lagliga humbugen.
Strax invid kungårnes grafhuskyrka,
Då'r sarkofag vz'd sarkofag
Gå'ms envåldshå'rskarnes bistra drag,
De balsamerade fursteskinnen,
»Våra stora mz'nnen»,
Som dårar och hycklare ännu dyrka;
Dår strax z'nvid en fasad ni ser,
Sam fåga konstglädje ger
Med szn lassnande gulgrå rappning
Och dammiga p/nsterrad.
En hvardaglig stenkisifasad
I stort behof af lappning,
I fall det nu vore ni/digt
Att Mttra ett öfverflö'digt.
Nåväl, bland byggkonst-trt'vialiteter
Där dväljs våra nya auktoriteter.
Hit komma femhundrade kloke må'n,
De klyftigaste hJä'rnor z' skapelsen,
rIvart år att »vårda riksens ting'»,
Ni finner få'rst, nå'r ni ser er omkring,
Att skar.an å'r delad z' två'nne hopar,
Som sitta och klandra hvarandras fel,
Som slå hvarandras beslut ihjäl
Och gräfva hvarandra fårsåtlzga gropar.
Det å'r janushufvudets dubbelgrin,
Som' kommit hå'r till heders,
D~t är vackra gungbrå'desteort'n,
Som lzz'ndrar en gå fO'r hågt Nll väders,
Man hdtat. på att fiffigt lå'mpa.
Ty ena hopen tros farltg gubevars
(Ehuru å'nmt ej konstaterat)'
Fi/r samhå'llets lugna och sunda dås,
Och där/å'r man satt ~' ett så'rskilt bås
En hop att den andras ijver dämpa.
Så har man rollerna kreerat
I statsmaktsbalanSe11S vö'rdade fars,

* .. * *
Då'r t"yc'ker' den nya tz'dens vind
I samhällsskrofvet; som lägges fö'r ankar,
Då't" gro i hjärnorna starka tankar,
Där stzger blodet på bleknad kind"
Där stzga suckar ur blö'dande bråst,
Men af det hela blir ett pip,
Som af ett tz'llfå'Uzgt litet' knip;
Och »opinion» eller »folke~s röst»
Man ptpet kallar z' tal och press,

<>

1 partier!1Cts spel ett jI/rtrijjlzgt ess,'
Som kastas upp hvart· tredje tir.
Att totka pziet då väljs tien k&r,
Som är vald att få sz'tt »nit» reducerat,.
Ty liksom det blej ett ptp af en s/;rm,
Så blir af pzpet· en litenrejorm,
Och sedan man sålunda subtraherat,
Så komm~r en å'mklzg återstod
Tillbaks till hjärnor, nå'river och bloti.
Det är en värklzg »små'rfornas vägi>"
Som hvarje o'nskning har att vqndra
Och ej äro viljorna att klandra
.
M~nväl å~o v,ågens öJverlop~ss.teg.
Na, hvarfor ej styra kurs dzrekt,
Då haljva tiden kanhå'nda råckt,
Och hvar/å'r ej slå röfvar:ne ikjå'l,
Som lzggapå lur vid hvarje k~o'k,
Som gå'ra .szna lå'mska försö'k
Att hindra tankens marsch framåt
Och trampa den under si'n' smutsiga häl
Tills från sin fö'rnedrande . sorgestråt .
Den hznner slutlzgt, vcmstå'ld och svag
En kulen och dyster'bordläggningsdag
I form af en blygsam och>>Jin>>. ,motion,
Då'r strå'ngen ejftnns, blott en ekoton .
Till höga kollegiets kvacksalfvarkamrar,
Då'r tungan mjuknar och klub.ba1't dam rar,
Då'r allt som 1"0'1" szg i må'nitt'skobarm,
Dilr hvarje kå'nsla sjuder, varm,
BHr lagd uti en utskottsretort
Och sedan pratad och bugad bort•
•,>\<
.* .*
Slut Var en sentima het sesszim,
Ur pratmakarhuset vid midnattstid .
Il."ommo riksens fäder z' mö'rka klungor.
De gingo att så'ka si/mnens frzä
De må'ktzge må'n, sedan vältalar.tun!{or
Emellan debattens farlt'ga rej
Anyo lotsat en skattebö'rda
Och fått den i hamn med oskrubbad stCif.

I

Sist steg ur porten en man / cylintj,er,
Den ma.n, som länkar. debattens gång
Och lågger . på frza . orde~, kapsott .....
sin höga ords'maksfö'rnäma hind~r,
Han hade hunnt'tblott "ttågra stf!g;.,
Då ~tt rassel hö'rdes z~vz'd grajkyrkans mUr
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Som P/ö'tsligt sken 1;tpp af en blek figur,
Det var ett högstsaligt spökmajestät,
En gam 1na l, fö'rkastad auktoritet;
Som,. trädde i hr talmannens våg,

»Har SJä'ifva princz'pen hållit sig jrz'sk.
»Attvåga ett skUrkstreck var en nians;'rzsk,
»Nuär det femhundras, det g~r kreikt/
»Fi/rr slf!g en kungmed,t'yllene svZ't
»S:';tt puder i folket,,.
»Men lika Utet det märker smolket,'
H1- talman.nen svigtade, skäifde' och frb's
(Fi j'ö'rsta gJngen han räddes fö'r skuggor) »Som kommer från pratmakarbJset.,
»Så fett som jag I smö'rjen krJ;et, .
Och orden satte sz'g fast som tuggor,
Men gasten z' mantel och spz'ra
»PJ folkets bekostnad, det. är Just det
Han släpte z' stå'Uet sz'n tunga lo's,'
»80m är fl/r mz'g vz'ttne nog,
»Hr talman! Ett mö'te sJ kcirt!'
»Att parlamentarismen i artslott tog."
»Här har jag lyssnat i' osekler och lå'rt'
»Af lJngskå'ggsgudarne, a/oss,
»Den nya behå'rskmngsmetoden kå'nna,
"Lojalitetens och dumhetens tross
»Som bytt ut svå'rdet mot tunga och penna. »Och Mrt· med' den 'rakt fram' tz'll szn' makt;>;
sJ talte spö'kmajestå'tet, .
»Jag våckts af bruset från edra debatter.
,l) Om tullar och vå'rueplikt,
Åtskilligt i'roniskt, fo'rmå'tet,
l) Om bö'ndernas skatter'
Och hastigt i gastarnas :skrilmmande takt
» Och andra saker af vikt,
Han genom muren fO'rsvann
I all sin konungsliga prakt;
»Jag kå'nner: mig gladt fÖ'rbluffad
»Hur lite :vå'rlden har hunnit framåt,
Hr talmannen sof ej den natten '
»Den enda reform, som är genomgrujfad
Han tänkte ej på debatten.
»Ar maktens jlyttnz'ng frJn kung tillparlament, Me'nvar det den jlydda tidens hån,
. »Det å'r det enda; som egentligen har hå'ndt, Som z' purpur' och spt'ra skrämt
»Och det' är mz'ns(mn z'nte sJ värst farligt.
Hr talman från knoppen till .tJn ,
Med ett tal, så hädiskt, så, ofo;rskå'tnt,
»I det heta har man fö'rfarit varligt,.
Som drijvz't ett slikt ralJeri
»De mopsige borgarne ha kommit sig opp,
»D~1n har .man erkänt och samlat en tropp Med borgerlig demokrati,'
Den' dränkande framstegsballasteiz.
»Af dem, som skö'ter statens ctJfå'rer,
»Som s..Mttes fö'rut ,med frz'lla-megärer.
>>.Iag undrar, ,om ej det varfanstyg i gasten,
»Men z' det hela är allt vid det gamla,
»Om ej framtz'dens gisslande gyckel
»F,Jtt fatt i grafkyrkans nyckel l»
»Hur mycket tronerna å'n synts ramla,

-

Referent.

~narki'smeh.
Af Mz'chael.

Vill' man gii rättvist tillväga och icke frän början ge ,en' skef framställning af anarkismen - dennamodärna strömning, hvarom .man i allmänhet
vet jämt upp lika mycket som inbillningen är stor ~,- så mä man taga. .lika
mycken hänsyn till hvad samtidens anarkistiska tillständ mängen gfmg tvingar
en för öfrigt god och fredlig människa, ;som till de sanningar, tilLhvilka de
anarkistiska . teoretikerna under skärskädandet af det nuvarande samhällets,
svära missförhällanden söka komma.
; .. Redan i ordet anarki ligger ,betydelsen af tygellöshet, oordniJ;lg, och det .
är denna ordets härledning (etymologi), som esomoftast .inger. män.niskor en
sä märkvärdig skräck' för ordet anarkism;, måhända därför att de själfva äro
sä anarkistiska, så laglösa. Anarkisten själf mäste mången gång JÖrfaraså. till
sägandes anarkistiskt och det mot sin vilja, dä,rför, att' han under sin brin-

6

UNDER RÖD FLAGG

nande kärlek till millionerna af förtrampade och förtryckta icke' har ,rätt, :?-tt
andas, ,att tala, att ropa ut till massorna deras gräsliga på konstlad väg fram ..
kallade nöd och lidande; Den handlingskraftige, varmblodiga anarkiste,n'blir
då lidelsefull äritla till ursinnighet ; i rättvisans namn kan lian då ropa på
hämd för lidna oförrätter och det utan att det behöfver finnas det ringaste
af vild<;ljur i honom. Men detta är ingalunda såsom man ,tycks inbilla sig
något särskilt utmärkande för anarkisten / en sådan där brutal fanatism påträf-,
fas inom alla partier.
"
.
Anarkisten, jag menar anhängaren af den anarkistiska trihetsläran, be-,
kymrar sig icke ',mycket om den tve-' och mängtydighet, som"häfta~ ,vid ordet
anarkism. I stället för att förkasta det farliga, skräckinjagande ordet:' anar- '
kism och uttänka, ett mer trä.ffande uttryck för sitt system, arbeta de mer
teoretiskt anlagda anarkisterna under de~ en gäng upptagna naI~lI~,et, oafbrt;ttet.
pä en generalisering eller ett befästande pä sin läras grundvalar, ,hvill~~' ~rfor~
dras för skolans framtida beständ och, säsom anarkisterna, själfva tro" slutliga
seger öfver de samhällsteorier, hvilka i vär tid åberopa' sig pä framtiden;, '
Dock bör man märka att anarkismens anhängare, icke utgöra, ,~ttsam:
manhängande helt; utan äro delade i tre fraktioner eller partier. , Alla tre l1a
dock det gemensamt, att först och främst centralregednga:r, vare sig monar.-,
kiska eller republikanska" med dessas oundgängliga auktoritetsmyndigheter.och
ämbetsmannavälde, äro alldeles oförenliga med den' sig fritt utväcklande -individens behof och sträfvanden. Samma,nslutningen i frivilliga, icke tvingande
associationer eller kommuner, hvarest individerna noga' kämia, hvarandra och
äro besjälade af samma inträssen, är' det enda möjliga &ättet för bevarandet
af individens med utväcklingen allt strängare behof' af själfständighet ,och (ull '
handlingsfrihet i politiska och sociala angelägenheter. . Det är s~Uedes företräo:'
desvis i den politiska åskädningen som de tre fraktionerna äro eniga, -, . ty ,
det, fär aldrig glömmas, att anarkisterna utgöra framför. ailt en polt'tz'sk 'skola.
I hvilken grad moralen bör bestämma öfver individens handlingar,kunna
skiljaktigheterna vara mera framträdande.' De s. k. individualist-anarkistermi.
bilda 'härutinnan ytterlighets fraktionen. ,Men härmed är ingalunda sågt" atf
någon anarkist skulle fordra mora1ens ställande under censur' i form aflagbestämmelser eUer yttre tvångsmedel i den gamla stilen; för anarkisten finnes
ingen skillnad mellan enskild och offentlig moral; för' honom existerar blott.
en enda moral, som utväcklas under, umgänget människor emellan.
'
. Vi nämnde nyss individualist-anarkisterna såsom en grupp af anarld:sterna; de bäda andra grupperna äro kommunist-anarkisterna och proudhonisterna eller medelklass-anarkisterna., Beträffande z'ndz'vz'duaHst-anarkzsternaäro
de till antalet ringa och torde aldrig komma att få' någon vidare b~tydels~,
ty de förj;:>ise att, därest samhällslif skall kunna' råda, 'det alltid måste~nnas
vissa hufvudsakligen moraliska band mellan samhällets individer, utan att det
därför prompt skall vara yttre tvångs- eUer maktband. Till och med ordet
»vi» är för del,1l förhatligt, såsoni: utpekande en otillbörlig inskränkning i den
pärsonliga friheten. Anhängarne af denna grupp äro icke individuella; de
äro individualister = egoister. De se äfven i· den politiska kommunismen
en ny form' af regering.
K01nmunist-anarkisterna utgöra flertalet. De äro ifrigaväuner aforgå~
nisation och sammanhållning. PoHtz'skt äro de anarkister, såsom också.deh
förra gruppen är, och "ekonomzskt kommunister, d. v. s. socialister.
Proudhonzsterna äro· äfvenledes i politiskt hänseende anarkister ·d. 'v.··
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fientligt stämda mQ~ byräkrati .och auktQritet. Äljes' synas de. vilja ha. sam ..
hället sä .omgestaltat, att samhällets medlemmar vid äldre (?), är kunna inträda
i den burgn(i medelklassen eller i en alla .omfattande bQurgeois-klass. "
(Forts.)

J3land bönder ,och patroner.'
Den vidsträckta arealen .odlingsbar kronQmark har lockat tv,ä medlemmar i »kQmiten för slafveriets upprätthällande» till sQcialt kvacksalfveri, 'nämligen hrr Åkerlund .och Söderberg, hvilka väckt följande mqtiQn:
.
.
»Det riksdagen ville hos kgl. maj:t anMlla, att kgl. maj:t täcktes HHa utreda,'hu,rti
vida icke genom statsmakternas försorg tillfällen kunde beredas dem bland v~ra mindre
,bemedlade och obemedlade samhällsmedlemmar, som sådant önska, att på vilkor,som gjord~
det för dem möjligt, och llUfvudsakligen å inom .täderneslandetännu befintliga stora odlings,,:
, bara utmarker, bilda egna jordbruk, utan att. statsvärket därigenom blefve synnerligen betun.
' , ' ..
g at. utom möjligen för väganläggningar och stora vattenafledningar.»

Det är' säledes smälQtternas evangelium, SQm ,mQtiQnärerna, kQmma med
till j Qrdbruksarbetarne, i det hela ett ytterst .obetydligt .och .oskyldigt palliativ.
Men mQtiQnärernatänka stQrt .om betydelsen .och värlmingarna afsin »refQrin»
.och därför är det egentligen mQtiveringen, SQm väcker nägQt inträsse.
.
MotiQnärerna vilja undanrödja all »giltig anledning» [or jQrdbruksarbe:tarpe att »ansluta sig till de sQcialistiska .och andra (anarkistiska?) 'samhälls",
upplösande läron, hvilka ~ro egnade att förstöra känslau»af'de' i allmänhet
för heliga ansedda plikter mQt gud, nästan" (läs: kapitalisterna, arbetsgifvarna)
.och fäderneslandet (läs: bIQdpatriQtismen)).' De vilja hindra arbetarne att bl,
»ledares lättvunna byte», hindra dem att hemfalla ät »nöd, förtviflaIlQch
agitatOler.»
,
Ur öfverldass- .och samhällsräddaresynpunkt är mQtionen i hög' grad
IQfvärd. Ofvan anförda frQmma reflektioner af mer allmän natur' nnnas
inströdda i en mängd ekQnomiska observatiQnerungefär som sviskQn_ i . stekt
gäs. Hufvudsakligen gär .motionen ut pä att visa, hur nödvändigt- det är att
hämma tillströmningen af arbetskraft frän landsbygden till städerna, till ~ndu...
striorterna, och i sammanhang härmed göra motionärerna den ~vicka anmärk...
ningen, att »konkurrensen inom - ' stadsnäringarna» synas» komma att allt
mer sänka, prisen ä fabriksalster, oaktat (!!) förbättrade arbets1ne~Qder lämna
tillfälle att producera billigare»; hvilket är, lika snillrikt sbrll'att säga, det
mjölkmängden ökas, oaktat koj.ufret alstrar mera ·~jölk.
.'
.
Med svåra tvifvel på motiQnärernas förmäga att reSQnera går mci.n
'vidare in i deras .opus. Stegrad konkurrens försvärar afsättningen och minskar
arbetstillfällena. Det upplyses inte .om det är den stegrade konkurrensen pä
arbetsmarknaden,. SQm skapar arbetslösheten; det' h~r' motiQnärerna kanske
inte sä noga satt sig in i, de fasa endast för det faktum, att 'jördegarne ar
för är se sin arbetskraftsmarknad minskad..
"
F ör öfrigt äro mQtionärerna välbärgade hemmansegare till anläggnhig
och' 'åskädning, de älska att se sina medmännIskor förvandlade' till torpare,
arrendatQrer och smä hemmansegare, men hata de stora godsen .och statkar.lsystemet När riägQn förebrår socialisterna att »vilja dela», SäSOlU den fast ..
slagna frasen l 'lyder, bör man be hädaren addressera sina' smädelser till her.;.
rarne ÅkerlundJ:och Söderberg. De »viljadela» ~ krönQariend~tore~I1:a,s
. hemman samt prästgärdsgällen och släppa resten af »orolig» "landt,befolkning
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att »farma om« Jämtland och Lappland; se'n reser väl Ös./göten dit och
. beskrifver de lyckliga hemmen i. Sverges »vester» . '
Som' man ser, är motionen, frånsett det >~vackra}) syftet, ett ekonomiskt
reaktionärt förslag. Man vill åt stadsindustrin för att fä arbetskraften kvar
på landsbygde~
Motionärerna tro sannolikt fullt och fast på nyttan af sin motion, ehuru
de själfva lägga fram siffror, »som. (för att begagna derasegpa ord) fä/va det
allmänna antagan'detat! de mindre egendomarnas antal tilltaga på de stö'rres
bekostnad». M en dessa siffror ha föranledt motionärerna, tvärtemot all logik,
att söka befrämja tillväxten af mindre egendomar genomofvan 'antydda, bak,,:.
vända delnings funderingar och Norrlandsemigration.
.. .
Käringen mot strömmen; det är och blir alltjämt våra riksdagsmäns
*
*
.
reformeringsideal.

*

Pris ske för en gång våra bönder och patroner. Ingen' inskränkning i
städernas representationsrätt, ännu så länge. Pris och tack! Man andas liksom litet lättare; vi äro räddade, virännstenarnes barn. Så vida det inte i"
sista stund krånglas till så, att hemmansegareinträsset får nya . vindar i seglen.
Så hette det efter första sammandrabbningen. : Efter den ,andra skrias
det på,.att de orepresenterades förut .lilla inflytande på valen är ,alldeles förinta.t.
Och nian känner sig kuslig till mods.
Det är en smula klass-strid. det här gällt; men så ynkligt obe~ydlig
och löjlig, att t. o. m. alla borgerligt frisinnade bladskrifvare (ingen undan,tagen) dristat sjunga ut. Men det just, att blåsa upp en sådan där strunts.ak.
tili en fråga för dagen, det just är det bekvämaste sättet att kunna skjuta
undan er fråga, proletärer; att kunna krångla bort korten så, att den klasskamp, på hvars utgång hela IÖnesystemsamhällets vara eller icke vara beror,
skymmes undan af, drunknar i alla mer eller mindre humbugsartade reparationsspörsmäl. Dock, lät inte lura er, utan mins, att parlamentaristsignalen
alltjämt är: att dra arbetarna vid näsan.
.

Friaord."

.
(Under denna rubrik blir tillfälle för inträsserade att utan omsvep få uttrycka sin~ meningar, . ~ d. v. s. frz' diskussion.)
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Det omslag; som medföljer detta häfte, är afsett för månaderna, :

~ mars-april.
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Följetong till'" Un<;ier Röd FI,agg" "
A~be~~lä~e
(Öfversättning.)

åtl sitt elegant möblerade kontorsrum sitter
r

den ,rika fabrikör Steiner, ifrigt sysselsatt med att genomgä morgontidningarna.
Kvällen ,förut hade en krets af de anseddaste fabrikanterna haft en liten förtrolig
sammankomst om, hur arbetarrörelsens uppsving lättast skulle kunna hämmas.' Man
hade" klagat öfver arbetarnes tilltagande
själfsväld, öfver deras distiplinlöshet, brist
pä vördnadgenteJIlot arbetsgifvarne. Herrarne hade kommitöfverens, att i' fabdks.
ordningen uppsätta säsom första och främsta bestämmelse,attingeri af deras arbetare
finge tillhöra' nägon politisk förening, utan
pä sin höjd sälIskaps- och religiösa samfund. De hade vidare fattat 'beslut att
framdeles noggrannare läta kontrollera sina
arbetare, för att sä fort som möjligt kunna
skilja ,de »skabbiga fären» frän de fromma'.'
Dessutom hade naturligtvis äfven andra
beslut fattats" alla i syfte att söka redan
i dess linda~ stäfja arbetarnes fria organisation.
Beläten läste fabrikör Steiner --en
läng,' spinkig gestalt med kloka, genomträngav.de ögon - notisen om gärdagens
samman,träde. Han hade alltid förordat
arbetsgifvarnes sammanslutning säsorn det
enda räddningsmedlet niot arbetatne; förut
hade ingen lyssnat till honom.
Bland
kollegerna härskade nämligen en smula och
iI).te sä liten konkurrensafund. Intet tillmötesgäende, utan tvärtom motarbetade
man 'af alla krafter hvarandra. Och dock
hade alla samma ihträsse : att underkufva
den alltmer· framträngande arbetarrörelsen.
,fIät, förestod -..--:det insäg Steiner tydligt
och klart en. oförsonlig kamp, som
blott kunde sluta antingen med kapitalistdömets ,eller- arbetarrörelsens " unClergäng. Lyckligtvis hade ,Steiner' fätt de
mäst framstäende bland fabrikanterna att
sluta sig till' hans mening. N u gälde det
endast att gä raskt till värket och utan
s~rupler 'vända sig mot de arbe\ -::tre, som
.uppträda som de andras ledare.
Steiner ringde. I dörren visa~e sig

med frflgande ansikte en af kontorsskdf~
varne. Fabrikören lät kalla Hartwig, förste'
bokhällarn.
:
Inom nägra minuter instälde' sig denne
och sporde med en' viss förtrolighethvad
hans prinsipal önskade~ Bokhällårn
en ännu ung man, elegant klädd, artig;
underdäning den minsta vink frän Steiners
sida. Afspegl:;tde sig i hans slätrakade'
ansikte den mäst stumma lydnad, så läg
,dock däri' ocksä ett drag af list samt. af
en viss medvetenhet om sin privilegierade
ställning. Synbarligen 'var '. Hartwig prin.:.:
sipalens högra hand.
'
Sedan Steiner' bedthonom' sitta ner;"
meddelade han honom allthvad som beslutats pä fabrikantsammanträdet.
»Sä har er '. mening segrat» " uthrasf
Hartwig meden' viss ifVer; »hvad'det gUt-"
der mej! Men 'det var' också högtidatf
nägot utomordentligt företogs mot de upp";::
roriska arbetarne. Folkets ',. fräckhet gär,
snart öfver alla gränser. I går senasCsäg
jag ett exempel därpå. Hittills hardef
varit själfskrifvet att hvar arbetare tackar,
dähan fär sin lön.» '
»Jag hoppas, att detta goda ,bruk är
orubbat i min fabrik.»
'
'
»Det är tyvärr inte fallet. T. ex. r
gär med Schwarz, svarfv:arn; Han fär 'sin
lön, stoppar den utan' ett knyst pä sej,
sedan han flera, gånget räknat' igenom
pängarna, och tänker' gä. I första' ögoh-'
blick et vart jag som to~alt mällös öfver
denna människas exempellösa fräckhet. Sä
ropa' jag' efter honom: Är' det en arbe-'
tares maner? Är det ett uppförande emot
den, af hvilken man erhäller sitt bröd o~h
lön? . .. Den oförskämda människan titta'
föraktfullt pä mej och sa': Egentligen, hr
bQkhällare, ha inte vi arbetare att tacka
fabrikanten, utan han oss,' att vi' hjälpa
honom att han fär äta af kött'et pä bena,
som sedan kastas ät .oss; '.- Det, är er
sista 'a~öning, ni kan betrakta 'el' som' af:;; ,
skedad. - ,Å, ni glömmer visst dt fJorton
dagarna~ upp~ägning, svara' han i samma

,var
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ton, men jag afstär därifräp, dä jag bums tror skall passa till en sädan förtro~nd~~
kan fä annat arbete. För' länge·se'n liar post. . Jag ·in~nar smeden" Kunert, .enullg
Schlier's fabrik erbjudit mej plats, och fins' karl, som stärcj begrepp att gifta sej, men
det inte där, finner jag nog' arbete hvar- som visst med anledning af näya skulder,
somhälst.. ~ Därmed gick han, men vände han· mäst göra, ser' sej- hindrada~t gel1<ls,
. sig halft om i dörrn och sa~: För resten, uppfylla sin önskan.».
."
innan jag gär, skulle jCJ-g gärna vilja se
Steiner afbröt,honom: »Jag.l~ggerut~
om pängarna, som man dragit af pä min förandet ient händer,gör n.i .som "ni-finlön i och för försäkringen,' värkligen ocksä lier. för godt. Fast, jag. tycker, ni 'lÅt~
bilifvit _använda därtill; saken syns mej, behöfver :gä sä'na omvägal.", F9r. vi ha
ska' jag säja, värkligen lite sjuk. .. Innan väl ännu. i vii- fabrik .. nog, med. arbetare;
jag hann svara och kasta ut kar 'n, var han som bevarat sin tacksamhetskänsla,.-wenar;
i väg.»
jag, och som·, inte ,ha, ,alldeles
rnt <att
Steiner hade under bokhällarens skil- ,de, äro skyldiga ·.oss aktning, med, andr~·
dring ursinnig sprungit upp frän sin stol ord: som frivilligt vilja', understödja ossj
och ränntomkring härs()ch tvärs i rum- >vär: svära strid.»
.
.
met, dä och dä afbrytande bokhållarens '
Hartwig knycktepä ,nacken. »Om jag
rapport med en svordom' ener ett skäls- 'hade alla vära arbetare i· ett. sol1· för l':!-tt
ord. StäIde sig nu framför Har~wig och, 'sikta ut de välsinnade, fruktar jag det blir"
fattande 'j ilska en stol, ·som han'häftigt :knappast en ."kvar, som~ skulle stä oss ,iili
stötte i golfvet, n~stan röt han: ».De tjän~t af trohet ener tacksamh€1t. Arbetar...,
mänskorna drifva det värkligen allt längre, massorna ,äro anstuckna af upprorsgift,et
:r;nen det ska' nu. snart bli annat. De ska' hvar enda en. Utan mutor går det inte.» '.
lära sig inse, hvem som är herre ochmä..,
»Nä, 'som ·sagt, ni.har, full frihetaJt
stare pä fabrikeni»
handla som ni, finner bäst. JagJämnår"aU(
»Men, det är dä san!», fortfor hanät er. Själf ska' jag uppsättaorclnings ..
dystert, »sä länge arbetsgifvarne själfva göra stadgarna för fabriken.» .
. '. ' .
arbetarne avogt sinnade emot andra ar»Men väl inte förr än ".j .kommit de
l?etsgifvare, sä länge kan det naturligtvis farligaste .elementen. pä spären . ·och fätt
inte bli bättre. Jag föreslog ocksä igär, dem i ,väg.» '
;.
att vi skulle ta exempel frän andra pI atSteiner nickade gillande: »Äfv~n d~t
ser och införa listor, pä hviIka. ålla de blir er sak», sade han,.>rpä sä. vis hoppC\s
arbetare antecknas, som i ett eller annat jag de.t ska'. bli lugn igen.» " . , ..
hänseende visar sej obstinata. Men det
Öfverläggningen var slut. ,Med. en djup'·
var ingen, som vilJe höra' nägot 'om de'. bugning aflägsnade slgbokhällaren: St~iner.
J a, nägra kom t. o. m. fram med. alle- satt sig till med ordningsstadgarna.
handa moraliska betänkligheter, som för' . (F'9rts .)
stä s inte gick ut pä annat än att fiska i
grumligt vatten och locka till sej duktiga
arbetare. - Jag sa' er redan i gär, attvi
Det fins en sak, ,som ,ett frihetsälskaI).dt3
mliste rikta vär uppmärksamhet pä ' att sinne äj fär tvifla pä: det är, att det int.e
hälla arbetarne i ständigt arbet.e. Vi måste finns nligra brottslzga medel när detgäUet
ha folk, sOm vi kan lita på och som äta att äter vinna sin frihet: allting,.ä,r', dä,tifl.. ;
sej att följa med hvad personalen tar sej lä tet. Detta är beklagligt för fängvaktårn.
för.»
och förtryckarn. '" Det fins" ingi ap:clt,~"
»Det är just Kolumbi ägg, hr Steiner» , brottsliga medel än dem, . med hvilka·. man.,
inföll Hartwig. »Jag har. redan sett mej anfaller den mänskliga friheten.-,
omkring, och, hoppas att nägon af de
J.Dejaque.
'närmaste d 0.garne kunna framlägga en sädan list;.:,. Det fins särskilt en, som jag
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