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FRIHET 

De natione 
l>t> :-:;. k. uationella , i grunden bot·ger

ligt reaktiouiira dil~tatnrer som efter 
,·ärhl::;kriget framträtt i en rad europei
ska stater - främst i Italien, österrike 

på arhetarJag~tiftuiugeu i (le fascistiska 
Uiuderna illustrerar hiist detta förhållan
de. I Italien få E:'nli"t lagar :w 1926 och 
HJ27 vb~a arbetarföreniugar, som erl>:än-

o<:h Tysklaud - förete i fråga oru upp- uas av staten. rätt att 81utn för alla ar-
lwmst, utveckling odt itlebil<luing våsent~ 

liga gemensamum drag. De partier som 
uppbära diktaturerua ha startat som 
hatvt rad ikala, med en del ::;ocialistiE:ka 
kra ,. r,;ympatiseranclt> folkrört:>lser; de ha 
emellertid vunnit mycket ringa anslut
ning inom arbetarklassen, eftPr hand bli
vit Ya pPn för en borgerlig reaktion och 
:-:lutligen såsom maktägande undertryckt 
de :;odalh;tiska rörelserna och genom ett 
system aY frihet:;inskräukningar tryggat 
rlen lH:>.qtående !':O<:hlla ordningen. I öster
rik(' 'hlev det kristligt soeiala partiet. som 
n ud er leda ren Lm•ger framt6icldP !':R som 
t> tt folkligt ~ocialrefornmtori~kt parti, re
rlau före ,·ii rldsk.riget av stor llet..rdel se. 
:,.ärskilt i Wien; efter kl'iget samlade s i 

;a 

orienterade arbetarklassen. I stället s 
lades under krisåren. 1920-1922 de m 
stridbara antiROciaHstiska grupperna nn

rler fnsch;mens ·l.Jauer och den nya rörel
sen fick karaktär n,. en väl (li~or ~trejk

brytarorgauisation. Då Mussolini 1922 
kom till makten o<:h nnuer de följande 
ltreu befiistc sitt välde vur det som Ilet 
konse!Tativa. ~otia .li:-:;tfientliga Italien:-: 
hopp. Den natioual::;oeialistiska rörel~t>. 

som efter kriget Y:ixte upp i Ty~klnnd un
der Hitlers ledning, var starkt på verkad 
av den kristligt sociala rörelsen i Öster
rike, icke minst i fråga om. den nntise
mitisl<a inställningen. I sitt. program av 
1920 fordrad e nazismen bl. a . delaktiglu.>t 
för arbetarna i företagens vinst, kommu
nalisering av de stora varuhusen . förstat
ligande· ~H trusterna och lag~tiftniug om 
expropriåtiou av jordegendom utan er
sättning till ägaren. Nazismen num cJo('k 
inga större framgånga r fönän den under 
!\ren 1928- 1930 modifif'rade eller frtm
trHdd€' ~ina radikala programpunkter 
orh nndeJ hetspropaganda m öt sodalde
mokrati och kommunism samlade större 
delen av de folkklasser som tid~gare rös
tat med andra borgerliga pa r t ier. Tv;'\ mo
ment i de fascistiska rörelsernas utveck
ling böra framför allt understrykas. 
Ingenstädes bar fasc-ismen nmnit· n;tgou 
a ,·sevär.(l del a v den soc-ialistiskt orien
tet·ade arbeta rklassen. Ingenstädes har 
fasrismen vid ett fritt ,·al vunnit en ' ma
joritet bland väljarna. Fascismen bar 
iherallt yarit samlingspunkten fi)r - en 

med rissa socialistiska talesätt lwkette
rande kontrat·evolutionä.r rörelse, ~om an
förtrotts regeringsställn ing utan att äga 
major itet inom representationen oeb se
dan utnyttjat denria ställning för att 
krossa alla motståndare ocb på detta 
sätt vinna en fiktiv folklig .sanktion. 

Den till makten komna fascismen bar 
på olika områden stärkt statens ställ
ning; den ökade statskontrollen har på
ståtts innebära ett slags socialism. Hn
vuds~kligen har emellertid maktkoncen
trationen inom staten, d. v. s. maktens 
samling hos ue av de borgerliga folk
grupperna stödda fascistiska organisa
tionerna, utgjort det tekniska medlet för 
arbetarklassens undertryckande. En b1icl.;: 

betare inom n~deriJöraude yrke odt om
r:"td<> bindande avtal o<:h att uttaga a,·_ 
gifter a Y dessa a r beta re; en sådan för
ening skall omfatta minst en tiondel a,· 
de inom yrket ocb området sysselsattå 
arbetarna. Denna lagstiftniug bar tilläm
pats på så ~ätt att endast under 
fascistisk leduiug l!ilflmle fackförhund 
Prh:lllit statligt e rl,iinnamle. Regering:-:
kontrollen livet: dessa fackförbnud ii r 
praktiskt taget obegränsad. I praktiken 
iuuebiir lagstiftuingeu att det fasdstiska 
partiet eller den fa~dstisl'u staten -: Yil 

ket nttryck man nn ,·iii anv}inda - (\iri
gf'rar arbetamas avtal:::;politik. l ö:-;ter
rike och Ty~ldan<l i-ir mHlertryckningeu 

· arbetarna ii n III€' l' a obeslöjad. I ö s ter
t-l· . e lla r . d(;>t a,. regeringen upprättade 

tags :»le(la re» - ht>:stä m ma om arhctsför
hållandeu och li5nf'r: ändringar i dessa 
bestiimmelger kunna undl' r Yis~a förbfil 
lan.clen n;eddelas aY fiirtroendpm.jjn för 
regeringen, (le :-:. k. Trenhlinder. Genom 
~åctana IItetoder säger man ~ig ha U\' 

s kaffat kiH:-;skampen oc·h :"tstndkomlllit 
soda! solidaritt:>t. I rPalitf:'teu lwr man 
lwrövat arbPtarklasl'eu alla miijligllPter 
till Haml:tdt' aJdioue r : de sldlrl•t arbetar
grupperna . lta i~olerats fdin varandrn orh 
samticJigt förts unrler de stHtliga myndig
heternas IPdning och kontroll. 

De i<let>r, med vilka de fa~eistiska dik
taturerna 1·ättfärdiga sitt välde. iiro i 

huvudsak hämtade från tidigare konser
nttint :h:;J{;IClningn r. ~långa av de före
~tiillninga r som un propageras såsolll 
di r ldshistoriskn, nyheter äro fi.ir den hi
stori:o-kt orienterade välvekanta :-;itsom in
slag i vraktiskt ta.gPt alla extremt kon
sena tint Iii ror sf:'da n firhundranden till-
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av HERBERT TINGSTEN 
baka. HeteckuatH.lf' iir f'Xempelvis. att 
professor Uudolf Kjell~n. som i början 
a,· 1900-talet gjorde sig känd som en aY 
den s,·enska högern~ extremister. under 
de senaste ån'H vunnit uy popularitet i 
Tyskland och Österrike orh hyllas som 
föregångare till nazismen i det ena lan
det och den kyrkliga fascismen i det 
andra. En underlig ödets ironi ät· att de 
tyska och italienska diktaturidt"ologierna 
i stor utsträckning påverkats aY fraQSl\: 
lwnsen-atism och nationalism: det är på 
andra sidan Rhen och Alperna som den 
franska reaktionens Jn·ofeter i 
m~t entusiastiska eftE>rsä 

men. Men tillika utgör tanken ett stiid 
för fascismens strävan att utpl~na det 
sociala missnöjet och klassm€dvetandet 
under bevarande av de olikheter i social 
och ekonomisk ställning, ur vilka detta 
missnöje och detta medvetaune uvpstått. 
:\1an utgår från att genon1 olika ekono
misk stä llning åtskilda samhällsgrupper 
måste finna s; rikedomen IH~aYiil som fat
tigdomen te sig som ofrånkomliga och 
i grunden Yärdefulla reaHteter. Men be
tydelsen a,· dessa olikheter bestrides. In-
ftit' den högre gemeuska,pen sägas de vara 
oväsentliga. »l verkligheten·», »egentligen» 
äro alla. som väl fylla sitt ,·än i hel
hetens tjänst, likställda , Iiiasskänslorna 

_ .... ..-.,- .... ~iro illusioner t-~l~apade av agitatorN. Ar
etarna slwla \·ara nöjda med sin lott 

,·äl som miljonärerna. ty »i grun
äro de lika ,·ärd'l'fulla led i sam
ekanismen. Tendensen är viilkänd. 

hela den religiöst betonade kon 
~~~Jl:\ism(ms historia går uppfattningen 

ala och elwnomiska olikheter äro 
bettydtelfiielösa. ty den avgörande frågan 

dij~~·19if9"1liiP.}Jills-~~~l?\ n skaH få det i livet eftf'r 
organisationen : de få ic känna 
konkurrenter om det goda, 
att bjuda, utan måste i samhällets 
utveckling se målet för sina strä 
stundom mynnar denna ideologi ut 
s. k. organismteorien ; samhället, 
eller det genom tiderna fortlevande 
ket förkl:aras utgöra en personligbet med 
egeu vilja och en bf'stämd kallelse. Fas
c·ismen blir · denna personlighets språk
rör. diktatorerna bli orakel, från vill•as 
läJlpar falla de a,. gnoomen - nationen 
iuspir~rade budorden. Särskilt klart 
framträder denna hlllkt> i de t~·ska och 
italienska doktrin·ema. I den österrikiska 
ideologien dominerar deu religiösa för
~,·arslin,ien: det llr d€n österrikiska sta
tens vil.ia att f<in.:>rkliga Huds vilja. som 
rättfärdigar den. Men på denna omväg 
uppnås. lil<~om i T,,·skland och Italien. 
.:>tt förbärligandf' ~h staten och av dik
taturen såsom uärare av denna stats 
missiou. 

Denna tankf'linje innehär uppenbarli
gen först och främst en appell till l_yd
aktighet mot den ~rUPI.J :-;om behä r:o;ka'l' 
staten: rteu nationella gemenskap, :-;om 
påstås föreligga. är (>tt uttryck för kra
vet pi\ ab~olut nnderkast~lse under fas<'i:-:-

~d:g_t(~~ liDJf':& österrikiska ideologien ankny
"'u;,~~~ .. '"'- ~11 denna tankegång. Men na

och den italienska fa
att 

religiösa förestä lininga r, 
hä:ltt;V1f.~ missnöjda till en annan 

[~.tlf!m>, ~ ... .!fl[l)~~fl~rs:kottE~rar himmelriket. 
skapas en rent ide€ll 

likvärdiga, där företa-

varna s-makligare ideologi kan icke tänkas. 
Förhärligandet av den egna staten har 

i Tyskland och Italien fått en krigisk, 
aktivistisk karaktär. Kriget bar enligt 
Mussolini och Hitler samma värde för 
mannen som födandet a v barn för kYin
nan. Endast kriget, skri v er Mussolini 
>leder till en högsta anspänning av de 
mänsklig·a krafterna och adlar d·e folk , 
som ha mod att våga det ... alla andra 
prov äro av sekundärt värde,. då de icke 
ställa människorna ansikte mot ansikte 
med sig själva, inför altemativet liv eller 
död». I den politiska agitationen, i pres
sen. i undervisningen fostras sålunda en 
anda . som skall göra folket lämpligt som 
militärt inst rmiient. Det svaga Österrike 
kan icke tänka på yttre expansion; här 
se natlonaHsterna en fredlig aktivism så
som statens mål. 

I nu berörda huvudpunkter innehåll f-r 
såsom nämnt de fa scistiska ideologierna 
föga eller intet nytt. En viss origi,nalitet 
kommer däremot till synes i andra punkter. 
l viktiga avseenden arbeta de fascistiska 
ideologerna med begrepp som givit!' en 
hel.t annan innebörd än den tidigare ,·an~ 
liga. Ord, · som tjänat som lösen för fas<'i~

mens motståndare, ha först kritisera t:-< 

och sedan i en ~€ning motsatt den ur· 
spnmgliga annekterats. Denna tenden8, 
som delvis förklaras av de fascistiska rö
reisernas radikala föregåenden , skall i 

·det följand€ exemplifieras på några hu
vudsakliga punkter. Vi taga exemplen 
huvudsakn:geri från den nationalsocialis
tiska Ideologien, in-om vilken taskspele
riet med begrepp nätt den ojämförligt 
största fulländningen. Ritler !beskrev ny
ligen i ett tal inför riksdagen den natio
nalsocialistiska diktaturen såsom en 
fulländad demokrati. Denna uppfattning 
genomgår j själva verket en rad aukto· 
ritativa tal och skrifter under senare år. 
Men Y ad menas då med· demol{rati? Som 

(Forts. sid. 19.) 

• Jo, konstapeln, tra}ikrtgkrnA b.r jtJg nos 
lärt mig, annars skullt jag inte våga ta ut 
min nya Hermes på gatorna". - "Riktigt, 
Hngt man, var rädd om dm. Jag har for
rtsten också en Hermts." 

På en Hermes kan Ni alltid lita i alla 
väder och i varje situation. Nymans 
förfogar nämligen över en stab av fram
stående konstruktörer och en skicklig 
arbetarstam, vilket garanterar Er ett 
minutiöst arbete, och varje del i en 
Hermes är tillverkad av specialutpro
vat material av högsta kvalitet. Her
mes är elegant, lättkörd och slitstark. 

e 

T11ristu/ Varje ägare av en Hermes, ny 
eller gammal, tillförsäkras betydande 
rabatt vid turistfärd med Sveabolagets 
ångare under tiden u/r.-"'/8. Begär 
reserabattkort genom våra försäljare. 

Förteckning över auktoriserade Hermes
försälj are återfinner Ni på sista sidan 
i ·urje del av Rikstelefon·katalo.gen. 

CYKELN MED DELAR 
AV ROUFam STAL 

A. B. NYMANS VERKSTXDER • UPPSALA 
No"a Europas största Qch ledande velocipedfabrik 

Srl förvärvsarbele 
behöver Ni ej avbryta 
om Ni väljer en kurs 
från 

Kooperativa förbundets 
korrespondensskola - Sthlm 
Sänd utan kostnad för mig Eder tekniska 
studiehandbok. 

N~mn: 

Adress: ... ... .......... .. ..... . 
(Sändes i öp~t kuvert, friinicerat med 5-öres frimärke .) 

(Frih. 1/5) 

-



Diktaturens fiender. 
( Forf8. fr. sid. Il .) 

lwjda arbetarna . 8 dagar inuau :Blum hl{>\. ministerprPsident. skr~>v han en recension. 
l denna iförklaradf~ han, att innehållet Yar osuuuolikt. E:rt arhetsl~>-dare skulle aldrfg 
kunna UllPlPva dPn tragikPil att oeksll sUt emot :;in lklas~. om !han ,·ore en verklig 
idealist och arbetarna:-; ~tk hängivPn. Detta v.ar eu tyvisk skrivlhordsprodukt, oTerk· 
lig och. uppdiktad. 

Och ~edan ha d verkligheteu. Blum iblir ministeqiresident, den väldiga folk
frontssegern .finner sitt uttryck i dt>u nya rPgerin.gen. At'llwtarua ,lJ()rja strida utom
parlamentariskt. {}(>neralstrPjk, ifa:brikso<:cupation, ihörjan till anarki. Blum., idea
listen, den arbetarrörelsen djuvt h~ingivne, mi1ste hejda och <Hlmpa . ·Xiiringsmaski
neriet få r inte h ryta sönder. R<•volutionen k a n in,te lyckas oeh mi'tste b ej das. ·Blum 
måste erkänua detta, och han ins-er, at.t. eu j.ako~oinsk minister inte alltid kan ,·ara 
jakdbin . 

Ocll Blmn arhetar ddare, b~· gger ut demokratin gtl•g för steg, för~)ker utrota alla 
antidemokratiska krafter och -kan till oc-h med :beri"lmma sig a\· att så småningom 
ha up]lfostrat kommunisternH till visserligen ljumma dt:'mokrater. 'l')· vem vill inte 
leva i demokmtin, niir 'han Terkligen sett diktaturen l)å u~ira håll'? 

Och så återstå ytterligare tre stora demokrater oeh socialister: ·Per Albin· Hansson, 
Johan Ny.gaardsvold vch 1'ho-rYald IStaunin.g. 

Hela världen ihryr idag sin •hjä m a ~in-'r Korden. !Hittills 'har man. vare sig i 
Amerika eller F. u ropa · ,så IHJga ,·etat, .om iStockholm låg i Danmark elle r Norge, 
mf'n nu börjar man intressera sig för ISkandiita ,·ieu. Här råder .h·ögkonjunktur. 
överallt visar demokratin ·krissymptom, medan deu i X01xlen är livskraftigare än 
någonsin. I Skandimn-ieu är den .in sedan gammalt i10fast. men fö1· ff.Pn Ö'Friga 

kontitt.<.:nten ih· detta. clocl..: n·utt. :Man börjar syssel8litta sig med Norden och erfar, 
att en f. d. industriurihetare lir Norges statsminister, (}('h att denne man med sin 
regeri11.1g befriat landet ·från krisen, liksom en viss herr 1-Ian.sson, Y:a.rs namn man 
hittills inte ens bört. - Och Stauniug, ja. det är en karl med skägg! Danmark 
ligger nära kontinenten, och ·i det hlirskar dt:'tta skä.gg, kanske sedan ;Andersens 
sagor. 

>>!Mjölk och honung» flyter i SkandLnavien - tror dirlden. Besynnerligt. överallt 
går demokratin tilLbaka , t. o. m. i 'Tj-eckoslovakien ooh •Schweiz måste man !beskära 
tryckfriheten, och 'Roosevelt, Amerikas demokrat, statskapitalist och förJi'ämpe för 
planhush·ållningen., 'begär ment makt if(k att kunna regera. iSkandinavien är Iför 
Y ii r l den en gå ta. Detta finner den .belgisk p minister11 Ya n Zeeland, som me-d 

rätta betecknas ·som demokrat, och studerar 'Skaudinadens lwnjunkturläge och dlen 

nuvarande demokratins ntYeckling. Detta finner ·~tr Roogeyelt, som sii ttder experter 
till s,·erige och Yill lära och kopiera något a,. de.n svenska demokratin och de.ss 
regeri u:gss-ätt. 

Jag trodde först att jag som ieke-skaudinm· funnit hemligheten. iStolt heråt.tade 
jag lffir mina ,·änner [}å 1ko:ntinenten: »-Ja, alltså :sverge, Danmark och .Norge, de 
ha något, .som Yi inte ha. nämligen en demokrati som :beror på t>tLfÖI'bund mellan 
arbetare oeh bönder. Uiirfiir iir allot här s:l stabilt. odiktatorisl't och säkert.» 

)Jen ju längre jag känner ;Skandin.adeu, desto :o;äkrare !blir jag. att detta omdöme 
blott delvis stämmer. Här får man demokratin i .sig med modersmjölken. Liksom i 
Tysk1and militarismen! ,Demokratin går sedan årlnmdraden i an· från far till son 
och h:är finns inte den t.r11iskt. odemokrati'slm högfärden inom de olika klasserna. 
O'förglömmelig kornmer en uvpli.'\.Plse i ·Gi5te'horg att Yara Iför mig, där jag på en 
Yi·SS 'klnlbbo hönl!:' Per A:l:hin. Hansson tala i en kr~>tt: av storindustriidkare och fi
na nsmä u. I · di k ta tu r1ä ndNmt ha r man und·!:' r de korta:, demokratiska tidsperioderna 
aldrig tagit eu arh{'tsledare på allnrr. ne11 civile sldimdes alltid mitt blancl alla 
unilforrner och .frack~• r. 1.Men här resonPrade ma u hårt, sa·kligt o<' h samverkandP. 
Bankiren fordrade det. ~n regeringen. kullagerfabriken det - och 'Per Allbin förkla· 
rade: »Jag Yill inte hilda det ena eller andra aktiebolaget utan .aktiebolaget Sn•
rige'>. Det gäller inte indiYiden utan det gemensamma. Och i denna gemeonskap s kall 
var och {'11 fritt kunna h}hda sig, ingPu undertrycka s, och alla s amYerka för en 
demokrati , som Yidareut\·l:'cklar sig so('ialt :-:.å att den blir (lt'n högsta samh'iills
formeu. 

De nationella diktaturernas ideer. 
( FMts. fr. sid. 15.) 

utgångspunkt kan man ta ett uttalande 
aT HiU('r på partilwn~ressen 1933: »Då 

vi avvisa uet parlamerntarisk-deruokra
tiska systemet. företriida vi . tillika med 

besUimdhet folkets rätt att sjiilvt bestHm
ma sitt liv. Ty vi erl~änna icke att det 
pariamentariska systemet ger ("tt verkligt 
uttryck för . folkdljan. som logiskt endast 
kan vara en vilja till folkf'ts uppehållan
de. utan d se i detta system en föiTriiug
ning . . . a,. f o l k viljan. l•'ol kets yilja till 
själYbeYarelse framträder klara-st hos 
dess bäst11 medborgare. De äro nationens 
represent.atiYa ledning ... » Statsveteu
Skapl iga författare Ila med energi h)'ggt 
vid&re på denna tankegång. Det finns. t\'å 
sorters folk säga dl('. Det ena ii1· folket i 
vanlig, »konkret» meniug, de leYande 
människorna. Det andra l-ir folket i »verk
lig» mening. det över tiderna upphöjda 

folket - d. v. s. folket såsom ide. så
som illusion. Det är det sista folkhegrep
vet som är det vlLsentliga. Detta · folks 
»vilja» kommer till uttryck i l(>daren, 
d. Y. s. den »Sanna>> folkviljan är Hd.tlers 
vilja. Även om alla le\'ande tyskar yi}ja 
något annat än ledaren i.ir Tys«land, där 
ledaren bestämmer, alltså den sanna 
demokratien. 

Diktaturerna lm med; en förut altl rig 
nådd fulländning undertryckt den in!li
viduel•la friheten. varje antydan till OJJ

position eller motstånd är straffbar. Men 
Hitler och Mussolini och de hmHlrntal~ 
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stats,·eteuskapsmän , som rid sina skriY
bord Yerka efter deras taktpinnar, påstå 
att frihet i sann · mening råder just i 

'l'yskland och Italien. Ty fri i högre mv
ralisk mening är, säger man, endast elen 
som handlar i Ö\"erensstämmel:se med 
folksjälens. med gt-menskapen.s l~ra,·. 

»Den, ~om besitter denna gemenskaps
kilusla och erldinnet· sin Redliga bunden
het, slah·er Dietrieh. partiets presschef. 
»ä r fri och k U u ner sig fri , t:v hans hand
lande kan aldrig ~tt·ida mot gemenska
pens reglf'r, utan står i harmoniskt för
hållande till denna gemenskap». Den där
emot, »som i eke ha r en känsla a,- an
s,·a r mot gemenskapen och icke erkänner 
;;:in sed1iga bundenhet, ställer sig utanför 
gemenskapen . Vad han kallar individuell 
ft·ihet iit· ieke frihet, utan tygeUöshet». -
Fiir ett ;hhundrade sedan användes all
deles samma tankegång som försvar för 
uegPrslaveriets hevarande i de amerikan
sl~a sydstaterna. Man järnföre följande 
eitat ur en ~krtft av en av slaveriets 
friimsta ideologer. »Fattar man ordet fri
Ilet i dess sanna mening, är slaveri icke 
dess motsats. Dess motsats . . . är tygel· 
löshet. Genom slaveri institutionen, för de 
svartas räkning uteslutes tygellöshet och 
fribet införes. Den införes för slavarna 
själva. Ty de ha en naturlig rätt tilL det
ta styrelsesätt, till den uppsikt och kon
troll. som i det hela är ibäst för dem ... 
Därför tryggar slaveriet dem i deras na· 

VÅR KUNDKRETS VIDGAS STÄNDIGT ••• 

5k0~ 
som arbetar på fabrik, cyklar till 
och från jobbet, men vill också 
röra på sig under fritiden. 
Sportintresserad som han är, bär 
det ofta av till idrottsplatsen. 
Bättre och mer praktisk "kom
munikation" finns ej, anser han. 

... sports-

mannens ford. 

.ringar avgjorde 

cykelvalet - ty 

/V~ är 

tillverkad med 

precision ... 

KLIPP HÄR ----------------------./ 
WIKWND§ FACK 664, STOCKHOLM I. 

Sänd mig gratis och portofritt Eder broschyr över NORDST ]ARN A N. 

Namn: 

Bostad: 

Postadreu: .. ... ................... .......... .. .. ... Fr. 

Komm.läroanst. under stat.insp. 
Nya kurser börja l oktober. Statsstip. uppt. 35:- kr. pr mån. 
Fackavdelningar för maskinteknik (inkl. Vägmästarekara (40 veckor). Vånne• och sani• 
motorteknik), elektroteknik, hu.byggnadao tetateknisk kurs (7 mån.). 
konst samt väg• och vattenbyggnad med Yrkeskars för elektriska installatörer och bil• 
kurser om 8, 12 och 22 mlnader. reparatörskurs börja den 10 jan. 
Moliema laboratori~r. Små levnadskostnad~r. Program gratis dl d~nna tidning nämnes. 

turliga rättigheter och förlänar dem verk· 
lig fribet i den utsträckning de äro skic
kade att erhålla den. Om slaveriinstitu
tionen avskaffas, få de icke längre njuta 
av sina naturliga rättigheter». 

På samrna sätt förkl.ara nationalsocia
lismens teoretiker, att socialismen är fullt 
fön·erkligad i Tyskland. Vad menas då 
med social ism. Socialist är var och en, 
som ieke känner något högre mål än sitt 
folks väl. heter det i ett Hitler-tal, i ett 
annat att socialism innebär att varje 
medlem av ett folk sättes på sin rätta 

plats. Socialism, skriver Köhler, ledare 
av partiets utskott för ekonomiska frå
gor, är »ett folks sedliga, liksom natio
nalismen dess fysiska självhävdelse», den 
»är icke en viss produktionsordning, utan 
en sedlig förpliktelse» . Ordet socialism 
användes sålunda utan varje konkret 
mening. Sä mycket är dock klart, att 
socialism icke innebär samhällets över
tagande a v produktionsmedlen och· so
cial och ekonomisk utjämning. Så t. ex. 
förklarar en författare, Wilhelm, att den 

Forts. d sid. 22. 
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Ossietzky 
talar 

.. . en fascinerande läsning. Det 

är en lit te rär händelse som skall 

hälsas med tacksamhet av tusen

den i detta land ! 

Social-Demokrat en 

Rekvirtra i dag, upplagan är inte obegränsad l 

Klubbar och bokförsäljare erhålla 
30 ° l 0 rabatt då minst 5 ex. rekvireras. 

Till Axel H olmströms förlag, Döbelnsgatan 
67 B, Stockholm 

Sänd omgående mot postförskott 

.. ex. Ossietzky talar, häft. a 2:-

... ... .. . ex. 

Namn: 

A dress: 

inb. a 3= 75 

Föl i 
n1ed 

förfa ttare n 

·ALBERT VIKSTEN 
på hons färd till 

· Kanada och Klippiga Bergen 
- en intressant,..reseskildring 

var vecka, med början 

FOLKET . l Bl LDS 
l majnummer 

Pris 25 öre. Vid postprenumeration 
2:7 5 pr kvartal. 

A ven Du b ör läsa Folket i b i ld. 

" Tilltn·vsamheten pd 
kontoret höra även 

FRÖBERGs 
stämplar 
A.-B John fröberg 

De nationella diktaturernas 
ideer. 
(Forts. tr. sid. 19.) 

tyska socialismen icke i första band ä r 

en ekonomisk eller social teori, den av

ser icke egendom ens fördelnin~ . Marxis

men hade sin r_9t i kapitali smen , ty den 

ville ~bara~ föra i)ver egendomen från en

skilda tiJI ::-.iaten. Nationalsoeialismeu 

lägger tyngflpunkten på den etiska upp

fattningen; c.len kriiYer visserJigen att 

kapitalet förvalta s väl, men anser de t ej 

så Yikti~t vem som äger produktionsmt>d

len ocb hur mycket som äges ·av var och 

en . Endast nazismen ä r därför verkligt 

FRIHET 
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antikapltali stilsk. AUtsti: ~ocialismen Hr 

i grunden ka.pitali sti~k , fliirför at t den 

Yill ~ociali~ra kapitalf::'t; nationalsocia

li:;men Hr antil;:npitaliRti~k. därfik att 

dt>n Hinmar kapitalt•t i fred. - t-\nmmn 

»i1leella» :-;ynpunkt aul~i~ges- p;, liinepro

lllemen. A rhetsfron ten~ l eda re Le y fram 

llåll(-'1' ofiirtrntet i 1"iii.H tal till nrl1f'tarna. 

att arb(>tet Hr en \'iilsiguel~e, ici-:e (-'11 biir

da , att mll n ieke arbetar för a t t fiirtjäna 

peu~ar, utan plt ~rund aY t>tt inre tvång. 

»Yad är arbetet:' :;;yfte'! Varfiir hiira wiin

niskoma inom i<ig en drift att hygga, att 

:-;kapa. att nvpfinna. a t t brul\H jordPn? 

Df::'t kan icke vara en magfrfi ga. Det nr 
fl en längtan till ctet e,·i~a, som finnes bos 

Yarje människa . Därför kunua ,. i också 

utnn svå t·i~bet mät::~ arbetets lön. Deu 

ligger i detta eviga, icKe i det materiella.» 

Enligt ideol10gerna lian aUtså det Ty~k

laud I'Olll kiinneteclmas av diktatur. ka

pitali sm och unilertryckning a\ all oppo

:-;ition. betecknas som en fri. soeialistisk 

rtenrokrati. Det nr då icke egeudomligt 

att ön>r h('la viiritlen t·eaktionärer , som 

stnncligt bekåmpn t frihet en, demokratien 

o<.:h sociali smeu h.rsa :-;ympatier för de 

fa scistiska diktaturerna . De upptäcka 

med g!Hdje, a t t de :;;edan liinge efters trä

,·at frihet. 1lemokrati och soeial.ism - i 

fascistisk meniug. 

H cw /Je rt Tinqst en . 

(Professor Herbert Tings ten har 

ontn~tående artil,el' på redaktiouens be

gäran refererat någ.ra hnvudpunktet· ur 

sitt nyligen ntlwnma arbete »Den natio

uella l.likta turell. nazismells oeh fasci<S

m eu:-; ideer».) 

Han som kom sist. 
( Forf8 . fr .. ~id. 18.) 

läug~t i slutt .. t, ända bort där ansik
tena flöt samman i ett luftigt skim
mer. )feu han letade sig framöver, 
f1·ån man till man, tills d1~agen lät 
sig urskiljas, tills han kom in under 
fanan. J>å Yar de tätt invid honom, 
böljande fram där han stod gömd. 

Ett ansikte . . . 

Då såg h~ n det, och han andades 
ut som efter en väldig ansträngning. 
Kände med ens en frossa Ö\'er krop
pen, rätade upp . sig och knöt kno
garna vita mot stängslet. 

Häns son var med . Det slog honom 
våhfsammare än hHn hade tänkt det. 

Sonen bar fanan . Sonen gick först. 
Sonen gick mitt i det röda ljuset. 
Han r ar ljuset självt. 

Tåget vällde förbi , led efter led 
av män. 

Han vaknade som efter en syn, en 
dröm, då vägen var grå oeh folk
tom. Sången to1_1ade bort. 

Den gamle sågverksarbetaren stod 
k''ar ensam bakom en lutande gärs
gård, han hade sprängt sig fram 
genom grenar och barr, han stod 
fritt synlig med en stympad orolig 
hand högt uppe om en gärsgårds
stör. 

Han tyckte han var en fri man. 
Ingenting hade han ogjort längre. 
.Xntligen var han med bland dem. 
Han visste att han gick först i tåget, 
han vHr den som bar fanan. Han 
gick stark under det röda ljuset med 
det unga ansiktet lyft mot maj
dagen. 

Demokratisk handlings• 
kraft. 
( rorf-'i. f r . sid. 2.) 

g-Oflvilligt välja diktaturens barba
ri. godvilligt ta f'tt steg tillbHka och 
a därda sin f'gen myndighetsförkla
ring. Som vi-il är f inns det näppeli
gen några risker hos oss för ett så
dant händelseförlopp. )len man vill 
(lärjämte livligt hoppas att troheten 
och kärleken till demokratin hos 
alla oss måtte utlösa en allvarlig 
strävan att steg för steg nå fram till 
ökHd fullödighet i varje demokratins 
fram trä dan de och Ii vsyttring. 

Adolf Wallenstein. 

Hallå, Boxholm-Motala, 
hallå! 

Klnbbi.stt>r: Brevafton anordnar Boxholms 
8 . D . T' . K. Enighet 011sdagen den 5 maj 1937. 
Då vii uta·s svar fr å n m:'\nga kamrater uti Sver 
g-e;. av l å uga land. Brev märkta B. A . sända s till 
Gunborg Gabrielson. Box 331 samt Yngvi Carl 
HOn. Box 3~8. Boxholm . 

Klubbister! 
)Jas~>o r av ·brev väntas till den brevafton som 

negeröns S. D. U. K . anordnar lördagen den 15 
maj 1937. Breven märkas B. A. och adresseras 
till )fargit Nyqvist. Fack 30, D egerön , och Hol
g-P r Karlsson, Fack 30 Deger1in. 

l 
BORDSTANDAR 
eller flacga av dubbelt eller enkelt 
siden, tex t i gu ld, frå n 3 k r. pr st. 
med t räfo t. Nickelfötter och t; rave
rina. Cykelvimplar. Prospekt gratis. 

G. W. j.\COBSON 
Odelber, svägen 87 E n s k e d e 

EFTER· 
L YSI\IIl\JG! 

Denna annons i Frihets fö rstamaj
nummer eft e rlyser alla de ledande kraf
ter inom socialdemokratiska ungdoms
klubbar och andra sammansl,utningar. 
H"Om ännu l'j ha kommit i kontakt med 
Lindarna. 

Vet Ni av hur lätt det är att förstärka 
Eder förenings ekonomi med 

1000 kronor 
och m era'! l\Iassor av festaJ"Tangörer. och 
teateramatörer, som göra sina inköp 
ho s Lindarna kunna tala om för Eder, 
att deras fester och teaterföreställnin
gar blev o · hundraprocentigt lyckade, 
först sedan de började ett 'SamaTbete 
med Lindarna .• Ja, samar.bete är just 
rätta ordet, ty Lin darna är inte bara 
en leverantör utan också en medhjiil
pare. 

Ll'lt anteckna Eder förening i värt 
k·undregi ster och Ni e rhåller automa
ti skt alla kataloger och broschyrer, i 
llen mån de utkomma. 

Fyll i nedanstäende kupong m ed 
namn och adress samt namnet pli den 
före.ning Ni r epresenterar. Är Ni in
tresserad av våra erbjudanden för fes
tl"r - därvid Hinka vi s peciellt på den 
stundande <Sommarfestsäsongen - gör 
Ni ett kryss i därför avsedd ruta , och 
iir Ni med i föreninge ns t eater siBis kap 
- Pller kanske Ni överväger att bilda 
ett sådant - då ritar Ni !'tt kryss fram
för »Teateramatörer>>. Ett kryss i ne
dersta rutan betyder att Ni har intresse 
av Yåra m å nga uppslag för program 
kommitt.(\er och föreningsstyrelser. 

Men sänd kupongen redan i dag! I 
morgon kan s ke Ni har glömt det. 

Till A.-B . L I N D A R N A, F A L U N 

Undertecknad, som representerar 

(förening) 
anhåller härmed att min förening in
föres ~ Edert kundregi st er och att alla 
kataloger ocn broschyre r , som utgivas 
av Eder. måtte tillställas mi g gratis och 
portofritt . 

.Jag bar största intresset av Edra ny-
heter för 

Namn: 

O F estarrangörer 

O Teateramatörer 

O Program:kommitt~er 

Adress: .. .... .. ................... .. ...... ..... ..... .. . 

Fanor .. Standar .. Teaterdekorationer 
.. Svenska Haggor l ylle och bomull .. 

STEN ERICSSON, Köping ,. TeL 66J 

Facklor 
för demonstrationer och fester. Bränntid 

1/2-1 eller 11/2 timme. Bi lliga priser. 

Rekvirera från 

GUNMILD JANSSON 
Vanadislunden 2 D, r tr.- Stockholm -Tel. 334162 

~ 
tanor och standar utfiras 
Klubba r och :=:a ndra o rga nisationer torde 
hänvän da sig med sina beställninga r till 

J. A. HÄLLBERG, TORSHÄLLA 

Etabl. 1892 Tel. 61 

SVENSKA CYKEL• MAGASINET 
LINKÖPI NG 

.. te~A\.AFFÄA l VILOCIPIOlA C1CH OI&M· 
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