DAGENS FR_Ac;oR
Den :20 nov. 1 !l4:2.

Slutet på Den andra veckan av november har hört till viiridskrigets
början?
mest hiindelsemiittade och dramatiska. För de flesta torde
dess stora sensation ha kommit som en fullsHindig överraskning. Yiil
var det tydligt efter alla de hetsiga diskussionerna i England <H'h
U. S. A. om en andra front, att något större invasionsförsök icke giirna
kunde viintas i Europa; väl tydde mycket pil. att det numera ym·
Afrika, som stod i förgrunden för de Förenade nationernas stratPgi.
l\Ien att stöten skulle sättas in mot de franska besittningarna Yid
Västra Medelhavet, icke mot världsdelens Atlantkust, hade man knappast väntat. Den brittiska flottans liige i detta viktiga innanhav hade
på sistone förefallit ganska beträngt, och axel propag·anda n ha d!' t> .i
försummat att då ochdå-senast kort före laudstigning·pu i .'\lg·priPt
- förkunna, att varje engelskt företag i Medelhavet nunH•ra yon•
uteslutet. »Trepaktsmakternas ub{dar ha smitt en jättelik kedja runt
hela den afrikanska kontinenten», hette det nys,.; i Corriere delta sera.
I och för sig är det också ett jätteföretag, som nu med utomonh•ntlig kraft och organisationsförmåga bokstavligen bragts i hamu, aY
allt att döma med försvinnande smit förluster i försia omg<tng!'lt.
Svensk expertis har uppskattat general Eisenhowers ann{~ iinda upp
till 300,000 man. Det rör sig saledes om den största pa en gang företagna landstigningsoperationen i viirldshistorien. Betydande styrkor
ha sedan följt efter. De engelska oeh amerikanska högkvarteren ha
här pit sitt speciella omrilde utfört ett kraftprov, som står i jiimnbredd
med motshindarens förniimsta. Axelpropagandans alldeles v~lfallande
desorienterade oeh konstlade tonfall visa ocb;i\, hur starkt intry<"kt't
varit.
Denna märkliga händelsernas vändning var emellertid blott det
andra ledet i den stora afrikanska operationen. Det första, rent militärt sett måhända märkligare var generalerna Alexamiers ()(•h :Moutgomerys med hjälp av en delvis ny taktik företagna froutala gPnmnbrytning av den sägenomspunne Rommels korta, starlut oeh mot överflygling tryggade ställning vid el-Alamein, n[tgot som för de flesta
stått som så gott som omöjligt. Den fiiltherre, som rätt allmänt }Jrisats
som Tysklands främste i detta krig, har lidit ett nederlag·, som fiirefaller fullt jämförligt med marskalk Grazianis för två ar sedau. De
italienska divisionerna, Afrikaarmens till numertiren största hPståndsdel, synas ganska mangrant gii att möta sina lmulsmiin i de
brittiska fångliigrcn. Enligt segrarens uppgift ha de i stor utstrii.('kning lämnats i sticket av sin med fordon bättre försedde bundsförvant.
Men även den tyska pansararmen lär ha lidit mycket svåra förluster.
Den brittiska framryckningens även för Nordafrika miirkliga snabbhet bi i r vittne om segerns fullständighet. Redan den 13 non• n t her
intog Montgomery 'l'obruk, ett halvt iir tidigare skådeplatsen för ett
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aY Englands smärtsammaste nederlag i detta krig, och några dagar
senare ryckte han in i Bengasi vid Stora Syrtenbukten.
Att Rmnmelnumera skulle kunna hålla sig kvar i Cyrenaika, förefaller knav]last längre sannolikt. Den stora frågan är snarare, om engelsmiinncu iiYcn för tredje gfmgen skola nödgas avbryta frammarschen
Yid cl-Agheila vid Syrtenvikens innersta del eller om de nu omsider
skola kunna fullfölja offensiven till Tripolis och kasta fienden i havet.
Vid ek\ghcila Hira förutsättningar finnas att uppriitta en riitt stark
försvarslinje. Utsikterna till fullständig framgång för angriparen
te sig denna gang dock vida gynnRammarc iin de föregilende. Dels är
nu t:nlligen även den tyska kåren mycket illa åtgången oeh i ganska
stor utstriickniug beröntd sin tunga utrustning, dels torde mycket
peka på en samtidig attack mot 'l'ripolis västerifrim. I 'l'unisien är
liiget viRserligcn än så liinge oklart, men de allierade äro tydligen p[t
marsch österut. A andra sidan synas icke obetydliga axelstyrkor under de sista dagarna ha överförts till detta genom sitt läge så viktiga
franska ]Jrotektorat. Om avsikten blott är att täcka Rommels utskeppning, eller om meningen iir att effektivt försvara den viktiga örlogshasen Bizerte och därmed en dominerande ställning vid Medelhavets
smalaste del, är än sä länge okänt.
Om axelns fullständiga fördrivande ur Afrika således ej förefaller
otiinkbart, erbjuder naturligtvis en därefter fortsatt offensiv med
marktrupper, d. v. s. en överskeppning till Syditalien, mycket stora
svitrigheter. Den italienska flottan iir alltjämt betydande och det tyskitalienska flyget starkt. I första hand blir det väl därför för västmakterna fråga om att nyttja Nordafrika som utgångspunkt för en
bombkampanj av hittills osedda mätt mot den rätt närbelägna italienska hemorten. Redan de på senaste tid flera gånger gjorda angreppen pä Genua, företagna ända långt bort ifrån engelska baser, tyckas
ha haft ganska omfattande materiella och moraliska verkningar att
döma av de italienska kommunikeerna. Av största omedelbara vikt är
vill dock den möjlighet England nu får att åter öppna den direkta
sjövägen genom Medelhavet och Röda havet till Indiska oceanen,
vilket skulle möjliggöra mycket stor besparing av tid och tonnage.
I detta hänseende är emellertid frågan om herraväldet i Bizerte av
avgörande betydelse.
Den motåtgärd, som axeln hittills hunnit vidtaga, har snarare karaktiir av preventiva mått och steg för framtiden iin av omedelbart
Yerksam motoffensiv. Det är ockupationen av den hittills fria zonen
i Frankrike. Militiirt åsyftar den att täppa den lucka i de starka
tyska försvarsvallarna kring fästningen Europa, som uppstod, då den
franska ~Iedelhavskusten sit plötsligt blottades. Ä ven politiskt har
den mii;iligcn haft ett förebyggande syfte. Det har på sista tiden, efter
den tyska offensivens hejdande i Hyssland, åter giltt rykten om en
:>latinsb Pntent mellan Italien, Spanien och Petain i syfte att bereda
sig en 111era oaYhiing·ig ställning gentemot Hitler. Den geografiska
mittpunkten i denna trio är nu helt under tysk kontroll och Pctain
snarast förvandlad till en aktad f<lnge i eget land. Det är väl att
antagH, :1tt <lP militiira motåtgärder, som 'l'ysklaml siikerligen nödgas
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Yidtaga i Italien, komma att högst avsevärt beskära även konung
Viktor Emanuels och Mussolinis återstående rörelsefrihet. Spanien
slutligen har genom det inträffade räkat i en position, som till bt1de
risker och möjligheter starkt p;1.minner om den, som 'furkiet sedan
Hinge intager vid Medelhavets motsatta ända. Den partiella mobili;.;ering, som nu företagits i det krigströtta oeh utarmade landet, vi,.,ar
Yältaligt lägets allvar.
Det inträffade betecknar Vichypolitikens fullständiga bankrutt,
utåt klart framträdande i amiral Darlans dramatiska avfall och den
stora nordafrikanska armens sättande ur spelet IHt ett par dagar. I
vad mån den tyska ockupationen medverkat till denna snabba uppIiisning genom att göra befälhavarna i Afrika än mer bcniigna att
komma Öycrcns med västmakterna, iir omöjligt att siiga, s;! Hingc ej
tidssammanhanget blivit bättre känt. Den vilja att lyda Petains order
om motstånd, som till äventyrs kan ha funnits på sina håll, har i varje
fall förvisso ej eldats av budet, att arvfienden marscherat in i den
iinnu fria delen av Frankrike och att Vichymyndigheterna bragts
under hans fullständiga kontroll.
>>Allt iir förlorat utom iiran>>, skrev som bekant Frans I efter Pavia.
Satsens senare del har enligt mångas mening rätt länge saknat tillHimpning på den Lavalska politiken, av andra 11ter lovordad såsom
föredömligt realistisk. Nu har verkligen »allt» gått förlorat. Petains
kapitulation i juni 1940 skedde för att på en gång riidda kolonialviiidet och undvika en total ockupation av moderlandet. I dag äro så
gott som alla franska kolonier i engelsk, amerikansk eller japansk
hand, hela det europeiska Frankrike i tysk. Å ven den, som är övertygad om att den gamle marskalken - ehuru kanske icke alla hans
nidgivare __.__ handlat i det bästa uppsåt, torde svårligen kunna vänta
annat, än att historien kommer att räkna Vichypolitiken såsom ett
skolexempel på statskonst, utgången från i grund felaktiga såväl moraliska som materiella förutsättningar och därför dömd att förolyckas.
I Frankrikes långa och mestadels så ärofulla historia betecknar det
inträffade ur alla synpunkter ett aldrig förut skådat bottenläge.
Det återstår att se, om Nordafrika till äventyrs kan bli verksamhetsfiiltet för en ny fransk regering av större styrka och auktoritet, än
vare ·sig Petain eller - hittills - de Gaulle besuttit. Läget diir är än
så länge alldeles ogenomskinligt. Darlan tycks efter sina erfarenheter
vid regeringsskiftet i våras ha fått nog av kollaborationismen, men
hans belastning från de föregående åren iir väl alltför tung, för att
han skall kunna tä.nkas spela någon ledande roll i samarbete med
England och Amerika. Detsamma gäller väl iiven Lavals motståndare inom Vichycirklarna, som nu tyckas uppenbara sig i Algeriet,
miin av Flaudins och Peyroutons typ. General GiraUtl, som under så
dramatiska omständigheter dykt upp i Afrika, är politiskt ett oskrivet
blad, och hans liksohl än mer Darlans förhiillande till de Gaulle rymmer starka spänningsmoment Några politi;.;ka personligheter av
verklig resning ha hittills ej framtriitt i det »kiimpaude Frankrike».
}Ien att ett folk med det franskas traditioner, bcg;ivning och patrioti:,;m
liinge skullr stanna i det nu förhärskande tillshlndet, strider mot all
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historisk erfarenhet. :Fri\gan är blott, varifrån de nya signalerna
skola komma. »Wen n der gordische Knoten fertig ist, schickt Gott
den Alexander», s;iöng en diktare i en av 'l'ysklands mörkaste tider.
18.11. 1942.

Kring informa- ~å sent som för fyra år sedan var >>arbetare och böationsriksdagen. der>> det populäraste temat i svensk politik; när hänförelsen var som störst hos de biigge partier, som utgjorde kontrahenterna i den Hansson-Bramstorpska ministären, voro de så niir
beredda att datera det riktiga demokratiska genombrottet i SverigP
till de förhandlingar, som efter valet den 20 september 1936 ledde till
koalitionsregeringens bildande. De som dit - i likhet med Svensk
Tidskrift -- tvivlade 11it att det alltid behövliga politiska samarbetd
naturnödvändigt mitste f;l skepnaden av denna klasspolitiska konstellation, mötte genast en störtsjö av historiska oeh sociala argumc11t
med kvasiideologisk piistiimpling. Att förbundet mellan arbetare oeh
bönder, d. v. s. mellmt so<~ialdemokratien och bondeförbundet, doek
inte vilade p;i det fiiregiyna fasta och djupa fundamentet visade sig
mycket snart under smuregerandet, oeh den Yiilldning, som Yiirt lands
politik tagit el"ter den nuyarande samlingsregeringens tillkomst, har
i rikt matt ytterligare hesannat tvivle11. Blodet iir tjockare än Yaitnet,
och d<~ gamla motsiittningarna mellan producenter och konsumenter
elll'l' i Yidare mening mellan landsbygd oeh sta<lssmnhiillen ha siirskilt under försörjningskrisens skärpning framtriitt som de urspnmgligaste oeh mpst seg-livade drifterna. Niir man gör deJta konstaterande, sker det mer! allt beklagamin av att klas;;mot,;iiJtningarna
tillspetsats i ett tidsliige, da sanunanhalhtingeJI borde vara den första
punk ten p ii a Il a partiers program.
lnformatiom:riksdagPn i hörjan av novembPr var viii inte tänkt i
första hand som ett medel att fil till stilnd en dräglig utjiimning av
de niimnda motsiittJtingarna; snarast väntade man sig gallsim bittra
uppgön>lser, med skallande ekon frän alla mer eller mindre överlagda möteHrt'solu t i mwr och tid ni ng s u Hala n den. Höstriks<lngen inkallades nog frHmst för att det skulle sii. vara under kriget, oeh för
att regcringsliifteJHL frim i viiras om nödig illformation skulle gå i
uppfyllelse, d. Y. s. för att riksdagsmiinnen inte ;;kulle bli siimre
orienterade iin ]>n•ssen, som ju ganslut rPgelbuml!'t inbjudes till silrskilda infonnationsdagar. Vidare torde regPring·pn i dPt nuvar.'mdP
läget ha kiint beho\' H\' renoverade otvety<liga ltentralitetsdeklarationer fran partiledarna. Att prisstoppet skulle bli huvndiinmet Yar
HOg' Pil ön~rrm.;kning fiir <le flesta, oeh s:vnbarligeu hade regPringen
sjiilv först på Pit myekd sent stadium kmnmit pa delilla tanke.
Det anmiirkllingsviirda intriiffade emellertid, att kammanlehattPrna
i prisl"ragorna kommo att bli mydwt diimpado. Enstaka Ullliantag
kund!' yissnrligen Hoteras, men i stort sett Yar <len hiiga od1 laddade
abnosl"iiren fr<ill dPn !"ria fiirhandsdebatten borta. Risken för en
morsk talare att fa argumPitten ornedelbart sakligt bemötta yerkade
säkerlig<~ll kahneraiHIP. I\lan hade niistan Pit intryek av att dag·ens
stont antagonistPr, H<wialdemoluaterna oeh hol!(lefiirhundarna. av-
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siktligt höllo sina värsta språkfålar i siriinga tyglar oeh helst höllo
dem inne i stallet. Sedan Jlartiledarna deklarerat sin anslutning till
]lrisstoppsprovisoriet i prineip --vid det Jlraktiska utförandet komma
meningarna helt visst att gä i sär - diimpades stridslusten ytterligare. Atminstone vad andra kammaren hetriiffar kom oeksa det
stora anförande, som Lantbruksförbu!l<lets ordförande godsiigare
Gösta Liedberg höll, att stiilmna ned tonen pi1 ömse hitll. Hans nära
halvmman timme liinga inliigg, framfört med stor kraft och le...-ande
ansvarskiinsla, ntr i sin sakliga tyngd o<·h i sin försonliga förshielse
för andra gruppers beliigenhet iignat att mönstra ut ur debcttten
överonlen oe h de lösa pastaendena; i n t P minst verk n i ng,.; full t var
hans din•kia avst<1ndstagande friin de produeentmöten, diir man p:l
l'tt utmanande oeh dumt siitt skramlat nwd ;;trejkvapJwt.
l\Iest aumiirkningsviirt var dock, att meningarna bland ,.;oeialdemokraterna om jordbrukspriserna alls inte voro sii deeidermle eller en,.,wmmiga ,.;om man kanske intalat sig. ]<~n aktad soeialdemokratisk
ln·innlig ledamot, fru Alven i BorHinge, tolkade siikPrligeu manga
meningsfriinders mening, niir hon av rädsla för produktionsminskning varnade för en siiulming av mjölkvriset; iivcn folkparti.3ts
officielle talare i andra kammaren, hr österström, var inne vä samma
linje, och nilgot bestämt yrknnde om reduktion av mjölkpriset framkom egentligen inte från någ·ot håll. G:Ir man över till fliiskpriserna
steg sj~ilvaste hr Kilbom upp och fann JH'odueentpriKct viil lagt, allt
med stöd av uppgifter, som hans syster i det ntllonska Upplawl
liinmat honom. Och vad vedpriserna bctriiffar, ypvades iiven friin
.~oeialdemokratiskt håll mi;;snöje över uormalpriserna, ;;om bl. a.
ausågos hindra en sildan avlöning ät skogshuggarna att skogarna
kunde loeka till sig folk och f<i dem a t t stanna u t an allehanda konstlade ätgiinl<·r med soeiala tillägg, som ju genom att skapa två
:>nationer>> i skogarna åstadkornmit s<l nHmga misshiilligheter; detta
kom nog frän samma h:lll iin starkare fram Yid den konferens, som
socialmini;;tcrn inkallade efter riksdagens :-;lut hl. a. för att diskutera
rationaliseringflmöjlig·heterna inom skogsarbetet. Bland skogsligarna
själva har det numera myeket begripligt blivit religion, att ett rotHetto skall fil uttas iiven på gallringsn~d, d. Y. s. att det inte iir
skäligt att blott arbetet med huggningen och utdrivningen ersättes
men konsumenterna f<t Yaran i övrigt gratis. I<;ndast niir det
gällde fiskpriserna rådde det en kompakt stiimuing för ingripanden
mot de svindlande prism·, som en del av de mänga 11ya anonyma fisksorterna betingar: de väntade attackerna mot fiskeh; krigskonjunkturbeskattning hade regeringen dock rustat flig mot genom beslutet
veckan före om viss skattelindring.
Ä ven en annan omständighet förtjiinar beaktande. }<'öre debatten
hade det sagts, att en del industrim~in skulle dela arbetaropinionens
synpunkter på livsmedels- och produeeittpriserna; i vart fall hade
vid valet den enklare mera smyg·ande bondeförbundsagitationen ute
i bygderna tagit till sin uppgift att sprida en del utsagor om industriens >> bekiimpande» av ;jordbruket. A t t döma av inliigg f rim
industrimiin i kammardebatterna Yerifiera<ll'H alls inte <IPssa utsagor.
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.Just på industrihåll har man säkerligen lätt att sentera produktionssynpunkterna liksom att förstå skäligheten av den standardförbättring, som under krisen utöver ramavtalet givits lantarbetarna - en
förhiittring ä cirka 10 %, som dock inte blir sit stor, om man jämför
den med de löneförhiittringar av-- enligt hr Liedberg - i genomsnitt
G a 7% utöver ramavtalet, som de i regel bättre stiillda industriarbetarna samtidigt tack vare övertid och ackorden kunnat Hkaffa sig.
A t t handel n s män, som länge haft anspråk pit kompensation för
ransoneringssystemets ofantliga merarbete, i prisstoppet frukta ett
nytt hiuder för att utfil denna kontanta erkiinsla säger sig självt.
Givetvis kunde man i kamrarnas mammutdebatter inte utliisa någon
eutydig opinion. Och givetvis är ett kanske intresse- eller klinslobetonat uttalande om ni1got visst avsnitt av krisförsörjningen, lösryckt ur det stora sammanhanget, föga viigledande för den enhetliga,
systematiska och millmedvetna lösning av antiinflationspolitiken,
vartill direktör Gustaf Söderlunds uppdrag siktar. Hiir om någonsin
fordras det samsyn och inte en ensidig dcta]jsyn, om resultat skola
kunna aviigabringas. Debatterna visade likväl, dels att motsättningarna mellau ]>ro!luccnter och konsumenter när de ansvarigare instanserJUl komma till tals voro mindre än man kunde ha viintat, dels att
ing!'n stod direkt friimmande för att nödvändigheten siirskilt av
största möjliga livsmedels- och bränsleproduktion kan framtvinga
avsteg från dc eljest utstakade prispolitiska linjerna. Riksdagsmännens informatiouer till rogeringen på dessa punkter voro kanske
viktigare iin n•g!'ringeus informationer till riksdagsmännen. En
första reflex av riluHlagsdebatten var nog livsmedelskommissionens
lättnader i fodermedPlsl!'veranstvånget, lättnader som siikPrligen fit
betydelse för mö.ilighetpn att nttgotstmiir hMla mjölkproduktionen
Up] lP.

Pilfallande var diin•mot det ringa intresset i debath~rna för antiinflationspolitikens hudgetlira sida-~ som närmare utvecklas i statsrådet Bagges uppsats i rletta hiifte. I statsministerns deklaration
hade behovet av utgiftRinskriinkningar å ena sidan och skatteskärpningar för ieke försörjningsskyldiga {t andra sidan kommit en smula
i skymundan, oeh enahanda gällde om don rckonvalescerande och
därför för dagen ovanligt beRjälade finansminister ·Wigforss' eljest
utmiirkta inliigg. Först i direktör Söderlunds nyligen avgivna P. M.
har dCJma d!'n kanske miust populära delen av programmet lagts
fram ohöljd; sedermera ha samma synpunkter understrukits a v
exempelvis ]>rof. :Montgomery. Valrörelsen fördes inte precis efter
några Geddes- pJler ungkarlsskatteparoller, och detta kan - utöver
de oavvisliga tekniska svårigheterna att med nuvarande höga skatteläge f:"i plats för n;va kontributioner - förklara istadigheten p:l
högsta ort. .T u st en samlingsregering borde dock om någon kunna
bki·ida fr:'in ord till handling, niir det gäller att göra allvar av den
mångomtalade besparingsaktionen. Oeh särskilt p[t denna punkt av
det stora prisprogrammet kommer riksdagen inte ifrån sitt ansvar.
Rättare sagt: det blir uog ett av de få avsnitt, där riksdagen får
något att direkt säga till om.
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Ty i övrigt synes hela uppläggningen av antiinflationspolitiken
mest bli de stora organisationernas och den administrativa krishushållningens sak. Redan det förhållandet att riksdagen i vilras uttalade sig mot ett prisstopp men en dag före informationssessionens
öppnande per radio möttes av meddelandet att regeringen nu planerade ett provisoriskt prisstovp är hiirvidlag betecknande. Svensk
Tidskrift har förut (i en uppsats 1940 av IDlis Hitstad om »Deu svensim
korporativismen») berört den stora reella maktförskjutningen i vf1ra
dagar från riksdagen till niiringsorgauisationerna, oeh hr Skoglund
i Doverstorp var nu i andrakammardebatten inne pii samma iimne
(liksom Edv. Thermamius i sin nya bok» Adressdebatten i lJnderhuset»).
Riksdagen har visserligen reagerat litet smatt mot denna författningsomvandling; så t. ex. i våras, uär det giillde statstjiinarnm; kriHtillägg och kamrarna ströko ett uttalande i statsutskottsutliltanclct.
vilket skulle kunna tydas som om riksdagen hade varit bunden av
förhandlingarna mellan regeringen o e h sia btjänarorgan i sa t i onerna.
Och riksdagsmännen kunna i fortsättningen --liksom under informationsriksdagen - pit det ena eller andra sättet ge sin mening tillkänna. Men just samordnandet av alla de ovälkomna :itgiirder, SOJII
nu tarvas .för att bromsa upp eller förebygga en penningviirdeförstörelse, fordrar nog en mer än vanligt vidstrii<·ki fullmakt :1t
regeringen och dess starke förrättningsman.

Vilka äro stats- »Fallet Sjöholm>> vid stoekholmspolisen oeh överfientliga?
beflilhavarens skriveliw om <H.giirder mot dc statsfientliga inom försvarsmakten ha på nytt givit aktualitet 11t friigan
om samhiillets reaktion mot de ytterlighetsriktningar, som i nuvarande allvarliga läge kunna utgöra en fara för värt land orlt i vart
fall iiro en svår stötesten för den mttionella sammauluillningcn.
Visserligen finnes en beredskapslagstiftning ptl detta omritde sedan
1940, vilken ger regering oeh riksdag rätt att upplösa en siatsfientlig
sammanslutning, men som bekant tycks dmma lag mest ha tillkommit för syns skull och utan någon allvarlig avsikt hos de makttigande
att göra bruk av den. Överbefälhavarens framställning har emellertid satt fingret på den ömma punkten: han begär att statsmakterna
uttryckligen skola namnge villm organiHationer som iiro att betrakta
som statsfientliga: först sedan så skett få försvarets myndigheter
möjligheter att vidta nödiga preventiviltgiirder mot opiUitliga element, antingen detta skulle ha avseende pil vederbörandes krigsplacering eller ta formen av ett uttryekligt förbud för försvarsväsendets personal att tillhöra eller IJtl annat sätt verka för desRa
grupper.
Vad överbefälhavaren här påyrkar sammanfaller i allt viisentligt
med en mycket bestämd opinion, som länge oeh oberoende av krigets
växlingar krävt direkta inskridanden i nationellt s.iiilvvärnssyfte
mot grupper, som i detta farliga läge inte vilja solidarisera sig med
landets utrikespolitik. Ett dylikt inskridande, som givetvis måste
vara dubbelsidigt, d. v. s. rikta sig mot alla utliindska filialer i
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SvPI'ige, måste automatiskt innebära att statsmakterna tvingas
dckretc>ra, om den ena eller andra misstiinkta gruppens verksamhet
iir att stiimpla sitsom statsfientlig i lagens mening. Såsom nu är har
man hPsWmt avböjt att ta en sådan position men samtidigt förheltallit sig obeskuren riitt att i den allmiinna diskussionen utpeka
Yt'lll HOlll helst silsom misshinkt, även om grunderna hiirför skulle
Ym a myeket löst framkastade. Får denna trafik fortsätta obehindrat
kan man snart ritka in i ett tillstånd, som bildligt talat närmar sig
lyw·hjusti!'eJJ. ÄYen om varje partiuvplösning i en fri 1lemokrati,;k
stat oundvikligen är förknippad med sviirigheter siisom ett intr[mg
pa den önskade opinions- och yttrandefriheten, måste det dock vara
den riktigaste viigen att statsmakterna oeh inte herr Onmes, d. v. s.
YP!ll som helst, faststilila gränsen mellan tillätet och otilliltet och
diinnecl skapa en fast laghunden norm. Detta skulle vara en akt ej
blott i rättssiikerhetens intresse utan äveu i demokratiPns.
Ä YE'n i ett ammt hiiuseencle förtjiiuar iiverhefiilhavarens uttalande
<tllt bE>aktande. Han har i sin översyn av giillande besHimmelser särskilt tryekt på den fara fiir värt land, ;;om existensen av en viss
organisatiou vid ett angrepp utifrån kau utgöra. Upplösningslagen
tar --- s<isom det uppvisades i en motion vid årets riksdag --- inte
sikte diirpå, i vart fall inte uttryckligt; lagens brottsbeskrivning i
första paragrafen talar niimligen mHlast om försök att omkullkasta
Yilr Wrfattuing på olaglig väg, om fara för våra vänskapliga förhindelser med friimmande liinder och om ;;törande av lugn o<"h ortlning i landet. Otaliga gånger har Svensk Tidskrift i sitt krav på
ittgiinlcr mot statsfientliga riktningar såsom Yiktigäste moti,- just
pekat pit risken för förrädisk verksamhet, vilken i ett kritiskt ögonblid~ skullP kunna skapa ett alh·arligt hot mot riket. Standardexemplot iir hiirvid sjiilvklart: Quislings och N. S:s uppträdande före
och tmder tyskarnas överfall på Norge. Skall den nuvarande ber0clskapslagstiftningen fylla sitt föregivna syftemål, fordras det att
lagen kompletteras i angiYen riktning. Ty eljest blir lagen ineffektiv
eller oeksa milsto 1lE'u kringgås och förtolkas för att bli effektiv.

Socialdemokratien »Den internationella arbetarrörelsens utbredsom fredsgaranti.
ning, nationernas stiindigt tilltagande ömsesidiga beroende i ekonomiskt hänseende, samfiirdselns fullkomnande
- alla dessa viigar iiro de enda till nppnåPJHle av trygghet mot
krig.» Si\lunda talade för ittskilliga itr sedan fredsidealisten K. P.
Aruol1lson. Hans uttalande rörande soeialismen oeh kriget skulle
kunna kompletteras med h undratals liknande, vilka fördes till torgs
av alla fraktioner inom den rörelse, som under de senaste deeennierna vityrkade en reduktion av den mi litära försvarskraften. En
efterklang av detta fingo vi uppleva i 1lrets Yalrörelse, då soeialdemokraterna piL stora aft'i;;eher priiglade satsen: >>Rusta för freden,
rösta med ~\rhetarpartiet-Soeialdemokraterna!» Precis som om övriga
partiers nitiilskan för försvarets upprustning tjänade andra syften
ii n frpden s!
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Det i all oiindlighet upprepade talet, att med socialdemokratiens
framryckning och seger krigsorsakerna skulle minskas oeh slutligen
helt och hållet försvinna, har till slut blivit en dogm, som automatiskt predikats, utan att varken förkmmare eller ithörare gjort klart
för sig, vad den i sjiilva verket innebiir . .:\Ian tycks fortfarande anta
det som en sjiilvklar sak, att rcsolutimwr mot kriget vi!l kongr!'sser
och folkmöten ocksit skola kunna realiseraR.
:Föreställningen, att hos socialdemokraterna i högre g-rad lin hoR
andra mliltni~<kor skulle fi1mas så starka altruistiska känslor av broderskap oeh internationell samhörighet med andra folk, att de skulle
låta egna intressen fara och samlas i människokärlek oeh fred, torde
viiridskrigen till full evidens ha bevisat vara alldeles oriktig. Arbetarna företc dock ungefär samma blandning av förtjänster och fel som
övrig·a medborgare och äro lika mycket eller lika litet benägna som
dessa att i sina göranden och låtanden ta hänsyn till ideella motiv.
Det finns föga anledning att anta, att arbetarklassen Rkulle vara
mindre benägen att försvara och befrämja sina egna intressen geniemot medborgare i andra Rtater, än den varit vis-å-vis medborgare
inom andra samhällsklasser i den egna staten. Redan under och
efter världskriget nr l, då socialdemokraterna hade inflytande eller
härskade i åtskilliga länder, visade det sig ju omöjligt att realisera
kongressbesluten, så snart de stötte mot några speciella intreRsen
inom de särskilda länderna. Och om någon nämnvärd brodersbirlek
vittna för övrigt föga de åtgärder, som arbetare understundom vidtaga mot andra arbetare, när det giiller att försvara ekonomiska
privilegier av ett eller annat slag.
Det är huvudsakligen tvit krigsorsaker, som socialdemokratiska talare oeh skribenter bruka anföra, niimligcn chauvinism oc-h kapitalistiska intressen.
Om med ehauvinism förstås den lwsinning·slösa hetsstämning,
som i blind oeh oansvarig ilska rovar vit krig utan att beakta vare
sig billighet eller förnuftsskäl, ja, då behöver man inte ha hört en
fransk folkmassa skräna »å Berlin!», italienska arbetare tjuta som
vildar efter ett krigstal pit Capitolium eller under förra världskriget
ha sett en amerikansk församling skipa »folklig rättvisa» mot personer, som vägrade att offra sina liv för krigspolitikens seger, för
att frestas att påstit att kanske just i dessa folklager den stämningen
snabbast får fäste oc-h utlöser risker för freden, som det kanske blir
omöjligt för den ansvarige statsmannen att avviirja.
Men med »chauvinism>> sammanblanda soeialdemokraterna ofta
liven helt andra och mera djupliggande problem, först och frlimst
då frågan om den nationella kulturens bevarande. Den moderna u tvcl·ldingen tenderar dock att alltmer befiista, utbreda och fördjupa
nationalkänslan hos alla folk, siirskilt inom de breda lagren. :Flertalet socialdemokrater säga emellertid: det lir sant, att nationali1Pt<~rna ingalunda spelat ut sin roll; r! et lir till och mcrl troligt att
de alltid måste ligga till grund för all verklig kultur, men nationalitetsspiirsmälen komma att försvinna med sol·iahlcmokratiens univer~ella spger, ty fiir soc-ialdemokraterna iir 11ationcn enligt Bernstein
()5:3
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»organiskt förbunden med kulturfolken., international, självständig
gentemot varje annan nation på grund av demokratiskt likaberättigande». Nagot nationalitet.,förtryt•k skulle alltsa aldrig kunna utövas av socialdemokratien. Liitt sagt. 1\len hur iir det i verkligheten'! Soeialdemokratien gav under förra viiridskriget ej några lysaude v rov på i n ternationell sammanhalini ng. (k h soeia hlemokra ter
i de seg-r au de staterna Jlled verkade till V nr sa i llt>sfretlen, so1n visserligen efterstriivade skydtl för minoriteterna JllPn som iill(loek utinynnade i nationalitetsförtryck
Krig bero vä den kapitalistiska samhällsordningen, heter tl et vidare
i den socialdemokratiska förkunnelsen. Kriget exist1~radn tmwllertitl
längt före kapitalisterna. Visserligen ha de motlerna krigen i ganska
stor ut .. träckning föranlett., av ekonmniska orsaker, men hiirmed iir
ieke medgivet, att krigen bero av den enskilda ekonomiska företagsamheten, a v »den Jl l" i nttkap i talistiska samhä Ilsord n ingeu>>. Det ii r
en helt annan fraga. Ponera, att hr Sandler I~·ekatles realisera sin
teori om »vroduktionssystemeis omläggning friin kapitalistisk vinstproduktion till socialistisk behovsproduktion», tror verkligen hr saudIer och hans uttolkare hr Rickard Limlstriim, att konsekvensen skulle
bli den, att, som han i'iiiger, »de farligaste konfliktanledningarna hortfalla>>"l Snarast iir det viil så, att den nwlh'rna Pxpansionsstaten med
sina allsmiiktiga ekonoJuii-ika oeh soeiala intrcsslm ii.r en Htiirre kr·igHfara iin den forna ekonomiska frihetsstaten, som inte alls i tillnärmelsevis samma grad engagerade medborgarna i statsintresset. lHOOtalet, kapitalismens epok, var ett av Europas fredligaste ilrhuJI(Iratlen, medan tle totnlitiira staternas 1900-tal varit explosintre iin de
flesta sekler. Och iiven om aJI(lra rörelsPr format axelmakternas totaliUira stater, strii\'ar iiven socialismen efter Pil utvitlgniug av statens sfär, som }lekar hiin mot det totalitiira. En HtH'ialiststat har i
vart fall faktiskt större intressen att bevaka iin dc »privatkapitalistiska>> staterna betriiffande tillgängen IHl rantror, exportmöjligheter
oeh massproduktion.
Givetvis biira soeialdemokraterna e.i tiebiteras för bolsjevismens
skulder, men eftersom Sovjets kommunister hade ansP sig som de rittttrognaste marxisterua ()(•h företriida arbetarklassens intressen kan
tlet vara befogat att tilliigga att denna arbetarregim inte dragit sig
l'iir att anviinda kriget som metod, mot (}porgit~ll, PoiPII, dt~ baltiska
randstaterna och !<'inland. Rysslandi-i arbetare ha veterligen inte reagerat mot krigspropagandan men desto lojalare hörsammat den.
1 ngen misstror den svem;ka soeialdemokratiens f re t\liga mal.
Diirom står det ej u~igon strid. }len vi viinda oss lwstiimt mot att
socialdemokratien utger sig för att ensam vara l'rctlens varti. Erfarenheterna i n te m in st från detta krig -- från FJngland, Frankrike,
Australien o. s. v. - ha visat att arbetarna lika viil som antlra :mmhällsgruppcr behiirskas av i11tressen, kiinslor oeh ideologier, som ej
väja ens för kriget. Politik --- den m[t vara borgerlig, Htwialistisk,
nationalsocialistisk eller kommunistisk -- kan Yiil förvandla, men ej
förbättra människonatunm. l<Jvig fred nit yj ahlrig va den Yiig, som
gar ÖYer fonun --- Pndast pi1 tlen smn gaJ' genom oss sjiilva.
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De moderna författarna I sin eljest myeket t'iir<lomsfria uppsats,
och skolundervisningen. >>Aktuella skolfrägor", i SYmtsk 'l'iclskrifts
förra hiirtP tog· cloeent Gudmuncl B.iörek ganska bestämt position mot
underYisning om de nutida författarna Yid studiet aY litteraturhistoria i liiroyerkeu. Ham; uppfattning att man har stiirre behållning· aY att liisa om rle iildre iin 0111 de aktuella författarna odt att
man därför hör stanna vid 90-talisterna iir ju inte alldeles ny. Men
uppfattning·pn synC's inte desto mindre la ngt i fra n in,·iindningsfri,
atminstone för en it·ke speeialist.
Utan att Illaii lwhöver hiinga upp sig p;\ hans avHiktligt tillspd;mrle
exPntpel, holstPinnrl'n 'l'riewald, kan det viii knappast Yara meningeu
att studiertia i lith•raturhistoria l'\kola drivas sa starkt hiHtoriHkt att
de bli Pit Hlag·s förskola för utbilrlning av Hpeeialister. Även pit detta
ontrittie 1mlste viii tmdervisning·en begrönsas till ntd en l'\tudent riml ig C' n hör veta om uppkomsten a v en i n hemsk skönli iteratur, mer l
koueeutration pit ide;.;trömningar Hmnt de verkligt betydande författarita eller skalderna. 1 vart fall kan dd inte anHes rimligt, att en
enkel 1700- eller lHOO-talspoet ;.;kall fä prioritet i Hkolan framför de
många, verkligt storu personliglwter inom )Jolitik, konl'\t, filoHofi,
näring;.;liv rwh andra omr<iden, on1 vilka man i liirovt>rken i regel
C'IHlaHt f1ir liisa föga eller ibland platt intPi.
(k h vid arr~: Ä n•n om det iir Holklart aH 1900-taletH rwh siirskilt
mellankrigstidl'ItH t'iirfattar·n inin l'\]lelat Pil siirlan opinionsbildande
roll. som k a n .iii 111 !'ii ras mPd rleras t'öreg;mg·arPs under G u sta f 1 I I :s
p[]pr Karl .Johans tirl Pller unrlPr HO-talis11Wns rwh 90-talismens periodPr, sa lwhiivPr dPita inte iuuehiira, att lll'ral'\ verk iiro i Juotsvarande
gntd het~-dt>IHP!iisa. Det l'Put lit!tH'iira viirdet kvar;.;titr. Att andra
krat'tPr iitt dP littt>t'iira lH•stiimt opinionPn under det sjudande 1900talPt iir fiir iiHigt intet, Holll siirskilt utn1iirker Hverige. Tnte holler
det vanl'\kliga för samtirl<>u att kuuua lwstiimma varl som iir förgiiugligt eller ot'iirgiinglig·t i dt>u aktuPlla bokrioden kan f<i bli till n;lgot
avgiirandP himler. \'ar.ie tid filr l'örHöka att giira Hin viiniering sa
objektivt den kan, rwh i dPtta avsPendn l'<lr tittPraturhistorien dela
de övriga iimnenas ofta likartade HvärighdPr. Lika litet som ert
historiker kan UIHlg·n att gp sig i kal'\t tnPd l'\it otnHtridd.a ting som
na:dH!ll <wh komtnuuisui, lika litrd kan Pil litteraturhistorikPr undsi ippa att siika des t i l lera fratn dPt n~·a, d P! origi nPlla, det bet~·dandt•
i den moderna diktningen. Oeh olwroenrle av tyr·ken <wh smak liirPr
det vii! inte vara möjligt för någon att generellt sii.tta nil.gon mindcrvärdeHsUirupel pii fiirfattarP smn Sigfrid Hiwprtz, Frans G. Bc~ngts
~.on, Yilhelm MobPrg, Harry l\lariinsson, Olle liPdherg, Dan Aml<>rs,-.;rm, Hjalmar Gullberg, PPr Lagerquist, Hten Helander, Karin Boyn,
BPrtil ~lalmberg· or·h flera andra. Blott Pil sådan sak l'\Olll de nwuga
~-p]JPrliga folkliYsskildriug-arna från vara dag-ar förtjiinar tllYl'ket
,·ii l att förnwdla;.; till gymua;.;istungdomeu.
Ytterligarr~: Å ven ur Hti l iHtiHk synpunkt miude det anHe;.; Hotu ett
111~·ekt>t viillodigt fiiretag HY liirarna att li1ta eleYPrna i gymnasierna
l!dlPr andra skolor) bli nHgorlunda förtrogna lllPd nutidens författare, som skriva Pn ledig- oeh levande modern rwh n1img-a av dem
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dessutom en hriljnnt svenska. Den praktiska nyttan av detta ligger
i öppen dag. I dPtta hiim;pemle iir drt dL>ssviirre liitbtrP att understryka önskemiilen iin att pit skols<·hemat t'a plats för deras fulla
realiserande.
rl'ill 1-iist: Unr mang·a ganger har 1nan inte> hört n~·blinta studenter
beklaga, att ll!Hlervii-iningen .i det eller det iinnwt inte förts fram till
aktuell tid (niigot som ej siillan intriiffat diirfiir att kursen helt enkelt
inte medhunnits). 8knlle mun med vett oeh vilja homma för de sii-ita
artiondcna miistc missnöjet bli verkligt riittmätigt. De humanistiska
iimnena lnuma härvitllag ej behandlas efter en annan oeh mera antik
måttstoek iin de natun·etenskapliga. Om man gjorde halt diir 90talisterna sluta, simlie detta innebära att barn, som fötts eller födas
vå 30- eller 40-talen och av vilka dc flesta iinnu komma att vara vcrk;;amma på 2000-talet, trots studentPxamcn inte skulle få någon skolunden-isning om dPn svenl-ika litteratur, som sett dagen i stort sett
sedan 1800-talets slut. Hela 1900-talet skulle med andra ord mörkläggas. statens hiroholnmiimnd oeh skolöverstyrelsen ha i vart fall
inte delat denna UllJlfattuing, när de prövat resp. fnstsUillt läroböcker
oeh liisehöeker. ÅvPn ett par moderna författare ha diirvid kommit
merl pii liiroboksfiirtP!'kningen. Att det inte blivit fler beror Pilllast
<liirpa att ej ens dl't biista i den moderna skönlitteraturen fördigger
i tillriiekligt billiga upplagor för att inköp skall k u mm älii.ggas barneu.
Detta sarnmanhbiugpr me<l det stora r•ruxet i det lilla oeh !'öga
läsanrle Sverige: biil'kPmas <lyrlwt. Hiir ha l'örlag·en Pli YPrkligt stor
uppgift att liii-ia.
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